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10 let izvajanja koronarografij
Uvedba PACS/RIS sistema

Splošna bolnišnica Celje

UVODNIK

VSEBINA:
UVODNIK................................. 2
TO JE SBC................................. 3
ABC POSLOVANJA....................17
MI, VI, ONI .............................24

Dogodki nas prehitevajo. Pa v tem primeru nimam v mislih bližajočega se novega leta,
temveč kopice neurejenih razmer v zdravstvu, ki nam evforično narekujejo urnike vsakdanjika, rezultati pa ne odražajo naših naporov. Trenja med Ministrstvom za zdravje,
Vlado RS ter sindikalnimi organizacijami sporočajo o velikih strukturnih neravnovesjih
v družbi, ki sprožajo nezadovoljstva tudi med zaposlenimi, saj gre za njihovo nadaljnjo
usodo. V senci tega stanja je operativnost Ministrstva za zdravje za potrebe izvajalcev
zdravstvenih dejavnosti močno zmanjšana, saj se ukvarja s strateškimi vprašanji, operativna problematika, kot je sprejetje Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2016,
pa ostaja na stranskem tiru.
Za Splošno bolnišnico Celje je navedeni dokument izrednega pomena, saj z njim med
drugim pričakujemo razrešitev financiranja dejavnosti Pediatričnega urgentnega centra. Ta deluje že od 1. 1. 2016 dalje, sredstva za njegovo delovanje pa še vedno niso zagotovljena. Razgovori o tem potekajo več kot leto dni, toliko so tudi stare obljube o zagotovitvi sredstev, odločitev ministrstva oz. vlade pa se odmika. Takšna situacija nas vodi v
resen premislek o primernosti naše poslovne ažurnosti na želje in zahteve lastnika, da za
vsako ceno realiziramo cilje, ki so v interesu države in prebivalstva, potem pa ostanemo
sami. Vendar še vedno pričakujemo, da bo v mesecu decembru zadeva razrešena.
Zgoraj zapisano dejstvo nam daje nelagoden občutek, kajti gre tudi za druge nerešene
vsebine, ki nam močno krojijo usodo. Delovanje urgentnega centra je zahtevalo spremenjene procese dela in drugačno evidentiranje postopkov v primerjavi s predhodno
organizacijo, čemur bi se moral prilagoditi tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), pa tega ni storil. Rešitev iščemo zopet v Aneksu št. 1. Tudi napredovanja
zaposlenih s konca preteklega leta, ki jih država finančno še vedno ni pokrila, delajo
luknjo v proračun bolnišnice. Tukaj bo država morala prevzeti svojo odgovornost.
Ne glede na navedeno pa v bolnišnici razmišljamo o naši prihodnosti. V ta namen smo
imeli v začetku decembra prvi širši sestanek za pripravo strateškega načrta bolnišnice
za obdobje 2018–2024. Na njem so posamezni predstojniki in vodje služb predstavili razvojne možnosti in potenciale svoje stroke ostalim udeležencem. Z njimi smo si v
zaključku dvodnevnega srečanja lahko ustvarili vizijo naše bolnišnice. Iščemo rešitve h
komplementarnosti in celovitosti razvoja bolnišnice, temelječe na kakovosti in varnosti,
kar bi vodilo v oblikovanje zaupanja vredne institucije. Priprava strateškega načrta se bo
nadaljevala spomladi, s predvidenim sprejemom dokumenta v jesenskem času 2018.
V novembru smo v bolnišnici praznovali 10. obletnico interventne invazivne kardiologije. Predvsem je pomenljivo dejstvo, da začetek dejavnosti ni bil posledica načrtovanja
razvoja kardiologije v Sloveniji, ampak je nastal na podlagi iniciative zdravnikov ter sodelovanja širše družbene skupnosti celotne Savinjske regije, ki je zbirala denar za nakup
opreme. Tudi takrat so dogodki prehiteli čas. Samo vprašanje je, ali bi bila danes takšna
akcija, kot je bila pred desetimi leti, lahko uspešna.
Ko zaključujemo to leto, pa moram opozoriti še na eno pomembno letošnjo pridobitev,
to je informacijski sistem za slikovno diagnostiko – sistem PACS – RIS. Načrtovali smo
ga vsaj deset let. Z realizacijo projekta smo poravnali največji dolg do informacijskega
sistema bolnišnice.
Spoštovani sodelavci,
pred nami je adventni čas, čas pričakovanja. Vzemite si čas zase, za svoje najbližje in
prisluhnite svojemu srcu. Morda potrebuje pogovor.
Direktor
mag. Marjan Ferjanc
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Deset let izvajanja koronarografij
v naši bolnišnici
Andrej Lipovšek, dr. med.
Kardiološki oddelek

V katetrskem laboratoriju opravljamo prav vse posege
na koronarnem ožilju, tudi tiste najbolj zapletene, ki jih
opravljajo v najboljših centrih po vsem svetu. Tudi število zapletov, ki se pri nas v povprečju giblje do 0,5 %/št.
posegov, je primerljivo z ostalimi interventnimi centri po
Evropi in svetu.
Od leta 1970, ko je bila umrljivost pacientov zaradi srčnega infarkta kar 30-odstotna, se je po začetkih opravljanja
invazivne srčne diagnostike v Sloveniji zmanjšala pod 5
%.
Če na kratko povzamemo učinek napredka v kardiologiji v zadnjih štiridesetih letih in ga prenesemo na učinek
koronarografije v zadnjih desetih letih, je koronarograf v
naši regiji, v kateri letno doživi srčni infarkt v povprečju
približno 500 ljudi, rešil približno 1200 ljudi.

V

letu 2016, natančneje 1. aprila, smo v Splošni bolnišnici Celje obeležili 10. obletnico delovanja Laboratorija za invazivno srčno diagnostiko na Kardiološkem oddelku, s slovesno prireditvijo v celjskem Narodnem domu
pa smo jo proslavili skupaj s tistimi, ki so nam omogočili
začetek te dejavnosti in onimi, ki z nami sodelujejo v skrbi
za zdravje naših pacientov. Tako so se ta večer skupaj z
nami veselili pobudniki velike humanitarne akcije, predstavniki lokalne skupnosti, donatorjev in klubov kardioloških bolnikov, strokovnjaki iz drugih slovenskih kardioloških centrov ter naši sodelavci s Kardiološkega oddelka
in vse bolnišnice.

V zadnjih štirih mesecih smo z razširitvijo programa v popoldanski čas čakalno dobo skrajšali na dober mesec dni.

Laboratorij za invazivno srčno diagnostiko je uradno
začel z delom leta 2006, ko smo naredili 621 posegov z
opravljenimi 159 dilatacijami. Zaradi vse večjih potreb se
je oddelek vztrajno širil in v tem jubilejnem letu smo v t. i.
»Cath-labu« opravili že preko 1400 posegov. V vseh letih
delovanja je bilo skupno opravljenih že 11.740 posegov
in 3601 dilatacija, dodatno pa še 25 balonskih dilatacij
aortne zaklopke ter okoli 30 kompleksnih posegov – kroničnih zapor venskih arterij.

Graf: Prikaz gibanja čakalne dobe na koronarografije v
desetih letih delovanja koronarografa kaže velik porast
čakalnih dob v letu 2012 in 2013.

Tabela: Število opravljenih preiskav in posegov v Laboratoriju za invazivno srčno diagnostiko
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Št. preiskav

621

798

898

999

1044

1277

1201

1182

1140

1180

1400

Št. PCI*

159

223

286

328

321

379

348

379

357

391

430

* PCI so opravljene dilatacije oz. širjenja zožitev v koronarnih žilah

»Za vzpostavitev katetrskega laboratorija je
bila pred desetimi leti zaslužna predvsem
prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, ki ji je z
jekleno voljo in s pomočjo donatorjev ter številnih srčnih posameznikov uspel takrat skorajda nemogoč podvig – pridobitev sredstev
za nakup koronarografa.«
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V času, ko so se začela prizadevanja za uvedbo interventne
invazivne kardiologije v celjski bolnišnici in s tem v savinjski
regiji, je bil naraščajoči trend srčno-žilnih bolezni tudi na Celjskem najštevilčnejši vzrok umrljivosti. V številnih primerih je
do smrti prišlo tudi zaradi pomanjkanja najučinkovitejše opreme za diagnostiko teh obolenj in možnosti zdravljenja v regiji.
Pacienti so namreč takšno oskrbo lahko dobili le v UKC Ljubljana in v takrat še Splošni bolnišnici Maribor. Ministrstvo za
zdravje širitvi dejavnosti v Celje ni nasprotovalo, vendar pa je
bil pogoj za uvedbo programa nakup rentgenskega aparata za
invazivno srčno diagnostiko, tj. koronarografa, ki ga je morala
bolnišnica izpeljati sama.

V teh letih so se v mariborskem UKC začele prve težave
s koronarografom, zato smo zabeležili velik priliv pacientov iz drugih zdravstvenih regij, predvsem iz vzhodne
Slovenije.
Strokovni tim katetrskega laboratorija sestavljamo trije
interventni kardiologi, trije specialisti kardiologije, ki so
v fazi uvajanja za samostojno delo, ter dva zunanja sodelavca. To sta šef odseka za invazivno srčno diagnostiko,
prof. dr. Matjaž Bunc iz UKC Ljubljana, pri čemer je treba izpostaviti, da je dr. Bunc obenem večletni strokovni
mentor specialistom katetrskega laboratorija, (pred njim
smo kompetence pridobivali pod mentorstvom primarija
dr. Zormana); iz UKC Maribor z nami sodeluje doc. dr. Igor
Balevski.

Septembra 2004 je bilo tako v Celju ustanovljeno humanitarno
društvo Korona, ki je sprožilo civilno iniciativo in humanitarno
akcijo zbiranja sredstev za nakup koronarografa, Splošna bolnišnica Celje pa je začela z aktivnostmi za priznanje in pridobitev programa za izvajanje interventne invazivne kardiologije.
Poslala je vlogo za pridobitev programa na Zdravstveni svet
Republike Slovenije, ki je organ Ministrstva za zdravje ter vlogo na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za pridobitev finančnih sredstev za izvajanje storitev interventne invazivne kardiologije. Hkrati je bolnišnica v izobraževalni proces
za izvajanje programa koronarografij vključila prve zdravnike.
Gonilna sila aktivnosti na tem področju, tako v bolnišnici kot
v Koroni, je bila prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, dr. med.,
tedanja predstojnica Kardiološkega oddelka.

Pobudnica uvedbe koronarografij, prim. mag. Frančiška Škrabl
Močnik se še dobro spomni vseh
naporov, ki jih je morala vložiti v
pridobitev programa

Potem, ko se je spomladi 2005 v humanitarno akcijo vključilo
Območno združenje borcev in udeležencev NOB Celje ter na
pobudo gospoda Iva Grobelnika še Pokrajinska zveza društev
upokojencev Celje, Društvo vojnih invalidov Celje, Združenje
veteranov vojne za Slovenijo in Veteransko društvo Sever ter
Območno združenje veteranov za Slovenijo Štore, je akcija dobila nov zagon. Ob administrativni pomoči bolnišnice so poziv
k darovanju posredovali več kot 12.000 svojim članom. V akcijo so se vključila tudi številna podjetja iz ožje in širše družbene
skupnosti in donirala za napravo. Akcija je potekala pod sloganom »S srcem za srce, s srcem za koronarograf«.

Ivan Grobelnik, s svojimi somišljeniki je pred desetimi leti
organiziral največjo dobrodelno
akcijo za našo bolnišnico

Uspeh leto in pol trajajoče akcije, v kateri je bilo za nakup koronarografa zbranih 183 milijonov tolarjev (cca. 764.000 €), in
v kateri je sodelovalo več kot 13.000 posameznikov, 700 pravnih oseb, društev in drugih ustanov, je pokazal izjemno solidarnost prebivalcev širše celjske regije in veliko zavest mnogih gospodarskih subjektov in posameznikov, da je zdravje
največja človekova vrednota.
Investicija v koronarograf, potrebna gradbena dela in dodatno
potrebno funkcionalno opremo je znašala 223 milijonov tolarjev (cca. 930.000 €) in je bila zaključena v začetku leta 2006.
Prvega aprila 2006 smo v celjski bolnišnici začeli z invazivno
srčno diagnostiko in terapijo na novem koronarografu ter od
takrat do danes z njim obravnavali več tisoč bolnikov.

Oba sta požela iskreno priznanje za svoje delo

»V zadnjih štirih mesecih smo z razširitvijo programa v popoldanski čas čakalno
dobo skrajšali na dober mesec dni.«

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
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»Če na kratko povzamemo učinek napredka v kardiologiji v zadnjih štiridesetih
letih in ga prenesemo na učinek koronarografije v zadnjih desetih letih, je koronarograf v naši regiji, v kateri letno doživi srčni infarkt v povprečju približno 500 ljudi,
rešil približno 1200 ljudi.«
Poleg zdravniških strokovnih sodelavcev predstavlja
neprecenljiv del našega tima šest medicinskih sester ter
štirje inženirji rentgenologije.

Prireditev so obogatile plesalke Harlekina, društva za
umetnost plesa

Za vzpostavitev katetrskega laboratorija je bila pred desetimi leti zaslužna predvsem prim. mag. Frančiška Škrabl
Močnik, ki ji je z jekleno voljo in s pomočjo donatorjev
ter številnih srčnih posameznikov uspel takrat skorajda
nemogoč podvig – pridobitev sredstev za nakup koronarografa.

Danes smo pred vrati
novih izzivov. Deset let
in število opravljenih
posegov govorita zase.
Treba bo kupiti nov
koronarograf. Še bolje
– dva. In če danes začnemo s širitvijo ideje, da
želimo v našem katetrskem laboratoriju vstavljati umetne srčne zaklopke, ki bodo postale
del rutinskih posegov in
s tem nadomestile klasične operacije za zamenjavo aortne zaklopke,
ali pa če gremo z vizijo
še nekoliko dlje, da želiter glasbeniki Glasbene šole Celje
mo vzpostaviti oddelek
za kardiokirurgijo v naši bolnišnici, potem bomo morda
čez naslednjih deset let ponovno obeležili nov jubilej, ki
se danes, vsaj na prvi pogled, še zdi nekoliko idealističen.

Rezultate desetletnega delovanja Laboratorija za invazivno srčno diagnostiko je predstavil njegov vodja Andrej
Lipovšek (na fotografiji desno), predstojnik oddelka asist.
dr. Dragan Kovačić (na fotografiji levo) pa je predstavil vizijo razvoja kardiološke dejavnosti v prihodnje

Zaposleni Kardiološkega oddelka z vodstvom bolnišnice in nekdanjima predstojnicama
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Rentgenski filmi v vitrino zgodovine
Janez Palčnik, dipl. inž. rad.

Radiološki oddelek

K

Ti so film samodejno transportirali skozi kemikalije in ga
na koncu tudi posušili. Še sodobnejši avtomati za razvijanje so bili Day-light sistemi, ki so opravili ves postopek
manipulacije s filmom, od izpraznitve osvetljenega filma,
razvijanja do vložitve svežega v kaseto.

ako so diagnostični in terapevtski postopki potekali
skozi zgodovino, nas opominjajo vitrine, ki hranijo
medicinsko opremo, ki se je v preteklosti uporabljala v
zdravstvu. Med razstavljene eksponate bosta odslej sodila tudi klasičen rentgenski film in razvijalni avtomat. V avgustu smo namreč na Radiološkem oddelku posodobili
diagnostiko za mamografijo z novim digitalnim rentgenskim aparatom za slikanje dojk. S to pridobitvijo smo dosegli stik z najsodobnejšimi diagnostičnimi metodami na
področju bolezni dojk. Hkrati pa je bilo s tem zaključeno
obdobje uporabe klasičnih rentgenskih filmov v medicini
v Splošni bolnišnici Celje.

Analogni zapis diagnostične rentgenske slike
Od iznajdbe rentgenskih žarkov leta 1885 naprej so znanstveniki iskali način, kako bi prikazali latentno sliko, ki jo
rentgenski žarki nosijo s seboj po prehodu skozi preiskovano telo. Najprej so bile to fluorescentne plošče, fluorescentni zasloni, fotografske plošče, fotografski papir
in kasneje tudi fotografski film, ki se je uporabljal skoraj
izključno do devetdesetih let prejšnjega stoletja, sicer pa,
kot sem že omenil, vse do danes. Tehnika osvetljevanja
rentgenskega filma v primerjavi s klasičnim fotografskim
filmom je malo bolj zapletena. Za nastanek rentgenske
slike je zaslužen le 1 % rentgenskega sevanja. Vso ostalo
potrebno osvetlitev, torej preostalih 99 %, pa pridobimo
s svetlobo modrega ali zelenega spektra s tehniko ojačevalnih folij.

Rentgenska cev – vir sevanja

Rentgenski film bi teoretično lahko zadostno osvetlili z
rentgenskim sevanjem, vendar bi bil zaradi tega odmerek
sevanja 99 % višji.
Po zajemu latentne slike na rentgenski film moramo opraviti še laboratorijski postopek razvijanja tega filma. Film
je treba obdelati v fotografskih kemikalijah. V razvijalcu
se latentna slika razvije, v fiksirju pa fiksira ali stabilizira, s
čimer dosežemo, da je na dnevni svetlobi obstojna in ne
potemni. V preteklosti smo to počeli ročno v temnicah in
filme namakali v posode s kemikalijami v točno določenem zaporedju. Moker razvit film se je na koncu sušil na
vrvicah kot perilo, kasneje v sušilnih komorah. V devetdesetih letih se je postopek avtomatiziral, saj so na tržišče
prišli tako imenovani procesorji.

Kaseta s klasičnim rentgenskim filmom

»Uvedba digitalnih tehnologij v diagnostično in intervencijsko radiologijo je prinesla številne prednosti ter izboljšave.
Diagnostične slikovne podatke imamo na
voljo praktično v trenutku ali celo neposredno – v živo. Lahko jih poljubno obdelujemo, prikazujemo in distribuiramo med
uporabniki.«

Mešalec fotografskih kemikalij
6

Ko imamo diagnostične slikovne podatke v digitalni obliki, jih lahko poljubno obdelujemo, shranjujemo na različne elektronske medije in po podatkovni mreži pošiljamo
med različnimi ambulantami ter ustanovami. Diagnostični podatki v radiologiji so kodirani v poseben zapis DICOM (digital imaging and communications in medicine),
ki ga lahko prikaže vsak računalniški sistem, ki zapis prepozna in ga zna dešifrirati. Trenutno je na tem področju
še veliko improvizacije, z uvajanjem sistema PACS (picture archiving and communication system) v našo ustanovo pa bodo tudi ti postopki postajali vedno enostavnejši,
varnejši in sodobnejši, kar bo znatno vplivalo na kakovostno in nemoteno delo medicinskih oddelkov ter služb.

Day-light temnica za razvijanje klasičnih rentgenskih filmov

Digitalni detektor

Klasična rentgenska slika

Digitalni zapis rentgenske slike

Brezžični digitalni detektor

V zadnjem desetletju prejšnjega stoletja so klasičen rentgenski film začeli zamenjevati digitalni zapisi rentgenskih
podatkov. V razvitih državah hitreje, drugje počasneje.
Digitalni zapis rentgenske slike pomeni, da diagnostične
podatke, ki jih nosi izstopajoči snop rentgenskega sevanja iz preiskovanega telesa, spremenimo v digitalne
podatke. Analogne podatke spremenimo v binarni ali
dvojiški elektronski sistem, ki ga lahko obdelamo v računalniku. Območje digitalne rentgenske slike je razdeljeno
na več ploščinskih enot - pikslov, vsak piksel pa je razdeljen še na manjše enote, ki so kodirane ali šifrirane v binarnem računalniškem sistemu. Več kot je na sliki pikslov,
kakovostnejša je slika in obratno.
Digitalizacija rentgenske slike je sprva potekala posredno s pomočjo fosfornih plošč, ki so predstavljale prehod
med analognim in digitalnim signalom. Plošče so se uporabljale kot stara kaseta s filmom, ki smo jo po zajemu
analognih podatkov vstavili v poseben digitalizator, ki je
analogne podatke spremenil v digitalne. V zadnjem času

Digitalizator rentgenske slike
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se večinoma uporabljajo digitalni detektorji, ki latentno
rentgensko sliko neposredno spremenijo v digitalno.

T O JE S BC

med uporabniki. Ni več potrebe po razvijanju, transportu in arhiviranju rentgenskih slik, prav tako ni stroškov za
porabo filmov in razvijalnih kemikalij.
Seveda ima nova tehnologija tudi kakšno pomanjkljivost,
kot so na primer izpad podatkovne mreže, okvare aparatov, zamenjave ID podatkov, itd. Vendar pa na samem
začetku ne bomo preveč govorili o težavah.
Želel bi razčistiti samo še dilemo, ki se je pojavila ob uvajanju digitalnih aparatov in tehnologij na delovišča, ki
pri svojem delu uporabljajo rentgenske aparate oziroma
rentgensko sevanje. V medijih se namreč širi mnenje, da
novi digitalni aparati ne sevajo več. Če bi bilo tako, sploh
ne bi bilo več moč pridobiti diagnostičnih podatkov. Diagnostične podatke lahko pridobimo le s prehodom določene moči rentgenskega sevanja skozi telo. To sevanje se
je z novimi aparati zmanjšalo le za spoznanje in to samo
na račun večje občutljivosti digitalnih detektorjev. Nove
tehnologije prinašajo bistvene spremembe le v obdelavi diagnostičnih podatkov, nikakor pa ne v bistvenem
zmanjšanju potrebnega sevanja. Digitalni rentgenski
aparat se od starega loči le po tem, da ima nasproti rentgenske cevi namesto klasičnega filma digitalni detektor.
Rentgenska cev, torej vir sevanja, pa je še vedno enaka in
tudi v bodoče ni na vidiku bistvenih sprememb.

Digitalna rentgenska slika

Za konec
Uvedba digitalnih tehnologij v diagnostično in intervencijsko radiologijo je prinesla številne prednosti ter izboljšave. Diagnostične slikovne podatke imamo na voljo
praktično v trenutku ali celo neposredno – v živo. Lahko
jih poljubno obdelujemo, prikazujemo in distribuiramo

Še vedno velja pravilo: »Brez sevanja ni slike!«

Mejniki projekta PACS/RIS
Matej Podsedenšek, mag. zdrav. - soc. manag.

Radiološki oddelek

P

rojekt »PACS/RIS« ima v naši bolnišnici precej dolgo brado. Lahko
bi rekli, da se ga je od vsega začetka
držala smola. Prvi poizkusi za implementacijo tega projekta v SB Celje segajo že v leto 2009. Projektna skupina
je že takrat, poleg izdelanega dokumenta indentifikacije investicijskega
projekta in investicijskega načrta,
opredelila tudi natančne količinske
in kvalitativne tehnične zahteve. Leta
2011 »v igro« stopi tudi Ministrstvo za
zdravje (MZ), ki obljubi sofinanciranje
tega projekta. Jeseni 2011 minister
za zdravje Dorijan Marušič podpiše
sklep o potrditvi investicijskega programa Uvedba PACS/RIS v Splošni
bolnišnici Celje. Decembra istega leta
je s sklepom MZ imenovana strokovna komisija za javno naročilo (JN). Do
konca marca 2012 je bila tako izdelana razpisna dokumentacija, ki je pred
objavo na portalu javnih naročil čakala le še na podpis ministra. Namesto podpisa smo prejeli le obvestilo,
da MZ nima zagotovljenih finančnih

sredstev, 2. 4. 2012 pa še uradni prek- nismo zavedali, kako trnova pot nas
lic vseh aktivnosti MZ v zvezi s tem JN. čaka. Strokovna komisija je sklenila,
Slabo leto kasneje se ponovno poka- da bomo izvedli postopek javnega
naročila s konkurenčnim dialogom.
že žarek upanja. V SB Celje smo prejeli
JN je bilo umeščeno v t.i. projekt
dopis MZ z naslovom Projekt poso»e Zdravje« zaradi sofinanciranja iz
dobitve, nadgradnje in povezovanja
kohezijskih skladov.
bolnišničnih in radioloških informacijskih sistemov zaradi celovite digita- Konec julija 2013 je bilo objavljeno
lizacije in povezovanja diagnostike v JN9556/2013 »Digitalizacija diagnoenotno povezano omrežje v Republi- stike v RS«. Navedena je bila nova
ki Sloveniji. V dokumentu je bilo opi- časovnica projekta, ki je kot končni
sanih pet faz projekta z določenimi termin določila 30. 11. 2013 – podpis
časovnimi okviri, z določenim rokom pogodb z izbranimi ponudniki. Na žaza realizacijo pogodbe, namestitvijo lost pa z ambiciozno zastavljenim naopreme in zagonom sistemov ter po- črtom izvedbe ni bilo nič. Od avgusta
vezovanje v enovito omrežje do 30. 9. 2013 do maja 2014 smo se ukvarjali le
2013. Pri tem državnem projektu naj s t.i. »proceduralnimi zapleti«, ko smo
strokovni člani le nemo opazovali rebi sodelovalo več javnih zdravstvenih
ševanje pravnih zapletov in vprašanj.
zavodov, predvsem zaradi racionaliIz SB Celje smo na MZ zato večkrat
zacije namenskih finančnih sredstev.
naslovili protest zaradi zavlačevanja
V aprilu 2013 je bil sklican prvi se- izvedbe JN. Nato smo 16. 5. 2014 le
stanek na MZ, kjer je bil predstavljen dočakali končno poročilo strokovne
projekt Digitalizacija diagnostike v komisije za prvo fazo JN, na katerega
RS. Člani strokovne komisije, ki smo pa je eden od neizbranih kandidatov
sodelovali pri projektu, se takrat še vložil revizijski zahtevek. Konec julija
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Vsaka od navedenih aktivnosti predstavlja samostojen projekt, ki vsak
zase zahteva veliko dela in časa. Zadnji dve aktivnosti še nista zaključeni
– pričakujemo, da bo celoten projekt
končan v začetku prihodnjega leta.

2014 je Državna revizijska komisija
(DKOM) presodila, da lahko nadaljujemo delo, saj je bil revizijski zahtevek
zavrnjen kot neutemeljen.

centra. S soglasjem Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo
smo se odločili za najem PACS licenc
pri že izbranem ponudniku, da bi tako
Konec avgusta 2014 smo pričeli z premostili zamrznitev aktivnosti zaradrugo fazo izvedbe postopka kon- di vloženega revizijskega zahtevka.
kurenčnega dialoga, na katerem so Izkazalo se je, da »rezervni projekt« ni
izbrani kandidati predstavili svoje bil potreben, saj je DKOM presenetljividenje rešitve »Digitalizacije v RS«. vo hitro izdala odločitev, da se revizijTrije krogi konkurenčnega dialoga ski zahtevek zavrne, in da je odločitev
so trajali vse do oktobra 2014! Vmes o oddaji JN9556/2015 za SKLOP 2 –
smo iz SB Celje na MZ ponovno izra- CELJE dokončna.
zili nezadovoljstvo z vodenjem pro- V januarju 2015 se je končno začela
jekta in opozorili na tveganja zaradi implementacija sistema PACS v SB
zamud. Ponovno je bilo posredovano Celje, z opredelitvijo aktivnosti, ki so
opozorilo na težave z zagotovitvijo bile potrebne, da bo sistem zaživel v
delovanja Urgentnega centra Celje. celoti:
Kot protiudarec so z MZ »deževale« • gradbeno obrtniška dela za implezahteve po racionalizaciji tehničnih
mentacijo PACS-RIS;
meril, predvsem zaradi nedefiniranih • implementacija sistema PACS;
proračunskih sredstev.
• dobava in montaža periferne dia-

Zakaj je projekt PACS-RIS zgodba o
neuspehu, ki se vleče skoraj desetletje? Splet nesrečnih okoliščin? Nezadostna finančna sredstva kot posledica recesije? Nespretno vodenje
projekta? Centralizirano javno naročilo? Lahko bi rekli, da vse po malem.
Kljub vsem prigodam in nezgodam,
ki se na trenutke berejo kot kriminalni
roman, pa bomo v SB Celje le uspeli implementirati sodoben PACS/RIS
sistem, ki bo korenito spremenil delovne procese slikovne diagnostike,
predvsem pa dvignil kakovost radioloških storitev.

PACS-RIS v številkah:
• sodobna sistemska računalniška
oprema,
• 7 radioloških delovnih postaj,
• 43 kliničnih diagnostičnih postaj,
• 5 pregledovalnih postaj za vizite,
• 8 operacijskih pregledovalnih postaj,
• 63 kliničnih pregledovalnih postaj,
• 13 kliničnih pregledovalnih postaj
za konzilije,
• 44 delovnih postaj za radiološki informacijski sistem,
• 3 sistemi za arhiviranje na  CD-DVD
medij,
V januarju 2015 sta SB Celje in MZ le
gnostične opreme;
• trenutno 50 priključenih diagnosklenila dogovor o deležu financira- • implementacija radiološkega instičnih modalitet.
nja projekta, v marcu pa smo dočakali
odpiranje ponudb aktualnega JN. Če
smo takrat člani komisije menili, da je
projekt v ciljni ravnini, smo se krepko zmotili. Vse do avgusta so med SB
Celje in MZ potekali vroča korespondenca in sestanki, na katerih smo
dokazovali pravilnost naših strokovnih odločitev, tako glede utemeljitev
izbire ponudnika, kot tudi pojasnjevanje neustreznosti pri neizbranih
ponudnikih. Kljub temu je bil na našo
odločitev o izbiri ponudnika za Sklop
2 (PACS za SB Celje) vložen revizijski
zahtevek. Projekt je – še enkrat več
– ponovno zastal. V začetku oktobra
smo člani strokovne komisije skupaj
z vodstvom SB Celje iskali »bypass«
rešitve za nadaljevanje projekta, saj
smo programsko in strojno opremo
nujno potrebovali, predvsem zaradi skorajšnjega odprtja Urgentnega
9
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formacijskega sistema (RIS);
• implementacija naprednih 3D vizualizacij.
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Promocija magistrskih in doktorskih
nalog naših zaposlenih
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

L

etošnje leto je bilo na študijskem in raziskovalnem
področju naših zaposlenih zelo plodovito. Morda je k
temu malce pripomogel tudi končni rok za dokončanje
študija po starem magistrskem ali doktorskem programu.
Kakorkoli, letos je magistrski znanstveni naziv pridobilo
12 naših sodelavcev, dva pa doktorski znanstveni naziv.

Prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med., predstojnik Oddelka za
raziskovalno delo in izobraževanje, je letos pripravil novost – javno predstavitev magistrskih in doktorskih nalog
naših zaposlenih, saj je prepričan, da morajo spoznanja
iz opravljenih raziskav in nalog najti pot do tistih, ki jih
bodo lahko učinkovito uporabili pri svojem delu. V uvodnih besedah je poudaril, da je velika bera pridobljenih
znanstvenih nazivov dokaz, da raziskovanje ni omejeno
le na klinične institucije, ampak je mogoče tudi v regionalni bolnišnici, in vse prisotne spodbudil k nadaljnjemu
raziskovanju in publiciranju rezultatov raziskovalnega
dela.

Posebna številka The Wiener
klinische Wochenschrift
Prof. dr. Mitja Lainščak

Promocija je bila namenjena predstavitvi raziskovalnih
nalog

Vsaki predstavitvi pa je sledila tudi kratka razprava
10

Javna
predstavitev
magistrskih in doktorskih del pa ni bila
edina novost letošnjega leta na področju raziskovanja in
izobraževanja. Naša
bolnišnica je letos
zakupila posebno izdajo Wiener Klinische
Wochenschrift, ki je
izšla novembra 2016
z naslovom Geriatrics:
at crossroads of medicine. Posebno izdajo so uredili prof. dr.
Mitja Lainščak, prim.
prof. dr. Gorazd Voga
in Cristiana Vitale, v
njej pa so objavljeni
pregledni znanstveni članki, izvirni znanstveni članki in prikazi
primerov, katerih avtorji so raziskovalci, ki delujejo na Oddelku
za raziskovalno delo in izobraževanje Splošne bolnišnice Celje.
The Wiener klinische Wochenschrift – The Central European
Journal of medicine je mednarodna znanstvena medicinska
revija, ki pokriva celoten spekter klinične medicine in sorodnih
področij, kot so etika v medicini, javno zdravje in zgodovina
medicine. Je uradno glasilo avstrijskega združenja za interno
medicino (ÖGIM), avstrijskega združenja za kardiologijo (ÖKG)
in avstrijskega združenja za pljučne bolezni (ÖGP). Revija izhaja od leta 1888, njen faktor vpliva pa je 0,836.

Damjana Karner Sevčnikar, mag. manag.
Splošno kadrovsko pravni sektor

C

ertifikat Družini prijazno
podjetje izhaja iz sistema
»European work & family audit«, ki ga je razvila nemška
organizacija Berufundfamile.
V Sloveniji je nosilec postopka
za pridobitev certifikata Ekvilib
Inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve.

Pretekla so tri leta in že razmišljamo o izvedbi postopka
za izbor novih ukrepov DPP za naslednje triletno obdobje.

Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja
zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote
bolniške odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter
večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne pozitivne ekonomske učinke.
Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja družbeno
odgovoren princip upravljanja in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji.
Pridobitev certifikata je svetovalno-revizorski postopek,
ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja, katero orodje
uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri v kontekstu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja
zaposlenih.
Po pozitivni oceni izvedbenega načrta implementacije
izbranih ukrepov s strani revizorskega sveta, smo 8. 11.
2013 pridobili osnovni certifikat, kar izkazuje znak DPP
oranžne barve, ki ga uporabljamo na vseh dopisih, publikacijah, …, ki jih izdaja SB Celje.

Po poročilu revizorja, mag. Alojza Bitenca, ki je 1. 12. 2016
opravil postopek revizije za pridobitev polnega certifikata DPP, je bolnišnica v treh letih od pridobitve osnovnega
certifikata uspešno implementirala vse izbrane ukrepe in
s tem zadovoljila zahteve za pridobite polnega certifikata DPP. Presojevalec je svoje revizijsko poročilo zaključil
z ugotovitvijo, da se Splošni bolnišnici Celje podeli polni
certifikat Družini prijazno podjetje.

Zavedamo se, da je uspeh bolnišnice tesno povezan z zaposlenimi, saj jo ustvarjajo prav oni. Od pridobitve osnovnega do pridobitve polnega certifikata smo uspešno implementirali vseh 13 izbranih ukrepov, in sicer:
Zap. št.
ukrepa
1.

Delitev delovnega mesta

2.

4.

Načrtovanje letnega dopusta
Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja
Nadomeščanje

5.

Ukrepi za varovanje zdravja

6.

Komuniciranje z zaposlenimi

7.

11.

Komuniciranje z zunanjo javnostjo
Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela
in družine
Brošure
Izobraževanje vodij na področju usklajevanja
dela in družine
Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti

12.

Psihološko svetovanje in pomoč

13.

Pomoč pri reševanju stanovanjskega problema

3.

8.
9.
10.

Jutrišnji svet pripada tistim,
ki zaupajo svojim sanjam
in verjamejo v to, kar delajo.

UKREP DPP

Naj nam leto 2017 mine
v zavetju znanja,
ustvarjalnosti in osebne sreče.
Kolektiv Oddelka za bolezni ledvic in dializo
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Certifikat »Družini prijazno podjetje«
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Smo, kar jemo –
prehrana v delovnem okolju
Robert Vodušek, dipl. var. inž.
Splošno kadrovsko pravni sektor

R

azpoložljive raziskave o načinu prehranjevanja kažejo, da je
prehrana slovenskega prebivalstva
nezdrava. Povprečni prebivalec Slovenije ne zaužije priporočenega števila dnevnih obrokov, ritem oziroma
način prehranjevanja je neustrezen,
energijska vrednost zaužitih obrokov
je previsoka, zaužije preveč skupnih
in nasičenih maščob, na jedilnikih je
premalo sadja in zelenjave ter zato
premalo prehranskih vlaknin. Rezultati raziskav kažejo tudi, da prebivalci
Slovenije za 150 % presegamo priporočen vnos soli.

Telesna teža
Verjetno ima skoraj vsak izmed nas
doma osebno tehtnico, na katero občasno ali redno stopi in izmeri svojo
telesno težo. Ugotovitve so različne
in jih vsak posameznik interpretira po
svoje. Z zelo preprostim izračunom
pa lahko sami preverite, ali je vaša

telesna teža idealna. Imenujemo ga
indeks telesne mase (ITM) in je pripomoček, ki vam na podlagi podatkov o
vaši višini in teži izračuna, v kateri razred prehranjenosti spadate. Rezultati so zgolj informativne narave, saj je
posameznikova idealna teža odvisna
od več dejavnikov. V spodnji tabeli izračunajte ali preverite svoj ITM.

Indeks telesne mase (ITM) = tel. teža (kg)
			

tel. višina (m)2

»Po prvih ugotovitvah pooblaščene zdravnice medicine dela so ravno tako
pri več kot 65 % vseh zaposlenih v Splošni bolnišnici
najpogosteje ugotovljene
endokrine, prehranske in
presnovne motnje oz. bolezenska stanja.«
LEGENDA:
Po prvih ugotovitvah pooblaščene
zdravnice medicine dela so ravno
tako pri več kot 65 % vseh zaposlenih v Splošni bolnišnici najpogosteje
ugotovljene endokrine, prehranske
in presnovne motnje oz. bolezenska
stanja. Gre za bolezni, ki so v glavnem
povezane s povišanimi vrednostmi
maščob in holesterola v krvi, jetrno
lezijo, obolenjem ščitnice in povišano vrednostjo sečne kisline v krvi. Te
bolezni lahko v veliki meri pripisujemo nepravilni prehrani oziroma nepravilnemu načinu prehranjevanja,
tako doma kot v delovnem okolju. S
slednjim se bomo v naši bolnišnici intenzivno ukvarjali v sklopu promocije
zdravja na delovnem mestu, in sicer
na podlagi analize zdravja zaposlenih, anket o prehranskih navadah in
drugih aktivnosti.

Podhranjenost (ITM = < 18,4)

Prekomerna telesna teža (ITM = 25 – 29,9)

Normalna telesna teža (ITM = 18,5 – 24,9)

Debelost (ITM = > 30)

»Te bolezni lahko v veliki
meri pripisujemo nepravilni prehrani oziroma nepravilnemu načinu prehranjevanja, tako doma
kot v delovnem okolju. S
slednjim se bomo v naši
bolnišnici
intenzivno
ukvarjali v sklopu promocije zdravja na delovnem
mestu, in sicer na podlagi
analize zdravja zaposlenih, anket o prehranskih
navadah in drugih aktivnosti.«
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Če je vaš ITM previsok, obstajajo tveganja za bolezni srca in ožilja, visok
krvni tlak, diabetes tipa 2, povišan holesterol in druge presnovne bolezni.
Če je vaš ITM prenizek, obstajajo tveganja za izgubo mišične mase, povečano tveganja za padce in zlome, nizko energijo, osteoporozo, oslabljen
imunski sistem, slabo celjenje ran,
razvoj bolezni (anoreksija, bulimija).
Priporočila zdravega prehranjevanja
Na dan sprejmemo v povprečju več
kot 200 s hrano povezanih odločitev,
kar pomeni, da več kot 100 teh odločitev sprejmemo v službi (če delamo
8 ur dnevno).

mineralne pijače, bela moka, bel večji del dneva. S spodbujanjem pririž, krompir),
mernega prehranjevanja v delovnem
6. pijte veliko vode,
času lahko vplivamo na prehranjeval7. jejte zajtrk vsak dan.
ne navade zaposlenih, tako v delovnem času kakor tudi v zasebnem živPrehrana med delovnim časom vpli- ljenju. Spodbujanje in omogočanje
va na počutje zaposlenega in njegov zdravega prehranjevanja in zdravega
delovni elan. Delovno okolje je lahko življenjskega sloga delavcev je torej
primerno mesto za promocijo zdra- eden od bistvenih ukrepov za kakovega življenjskega sloga. Zaposleni vost življenja in s tem tudi kakovost
namreč na delovnih mestih preživijo dela.

Vabimo Vas, da se nam letos zagotovo pridružite! Pa »Dober tek Slovenija«.

Ste danes zajtrkovali?
V petek, 18. novembra, nas projekt Tradicionalni slovenski zajtrk nagovarja k rednemu zajtrkovanju. Ne nagovarja zgolj otrok v šolah in v vrtcih, zdravemu zajtrku se pridružujejo tudi v domovih za starejše, v bolnišnicah, odrasli
na delovnih mestih in drugod.

Za lažjo izbiro zdrave hrane so na voljo vsebine novega
nacionalnega portala Prehrana.si.

Letošnje leto ministrstvo za zdravje financira nadgrajeni
projekt, v katerem otroci v šolskih kuhinjah za svoje vrstnike pripravljajo zdrave tradicionalne obroke. Zanimive
ideje, kako prehrano narediti zdravo, lokalno in tradicionalno, lahko najdete na spletni strani projekta KuhnaPaTo.

Kakšen je zdrav zajtrk?
Zajtrk naj bo polnovredno sestavljen ter čim bolj pester
in bogat z barvami in okusi, da bo spodbudil naše zanimanje. Osnova so polnovredna živila, npr. ovseni kosmiči, polnovredne vrste kruha, ki dajo energijo in ugodno
vplivajo na zmeren dvig krvnega sladkorja, kar podaljšuje
občutek sitosti in preprečuje napade lakote. Z dodatkom
mleka, jogurta, kefirja, skute ali pustega mesnega izdelka
pa poskrbimo za ustrezen beljakovinski vnos za obnovo
organizma. Če obroku dodamo še kos zelenjave ali sadje, poskrbimo za potrebne vitamine in minerale, zlasti z
izborom svežih lokalno pridelanih živil, ki imajo višjo biološko vrednost.
Ob tem zaužijmo le toliko hrane, da bomo ravno prav siti.
Premajhen obrok nas ne bo nasitil, preobilen pa nam bo
preobremenil presnovo in povzročil nelagoden občutek
v trebuhu. Primerna vsakodnevna telesna dejavnost pa
bo poskrbela, da se bodo nekatera hranila uspešno porabila, druga pa vgradila v naše telo.
Zato si zjutraj vzemite nekaj več časa zase in si privoščite
slasten in zdrav zajtrk. Pa ne pozabite na redno gibanje
preko celega dne. Tako boste dan začeli zdravo, brez nadležne praznine v želodcu.
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Zato podajamo nekaj priporočil za
zdravo prehranjevanje:
1. jejte pestro hrano, ki naj bo pretežno rastlinskega izvora,
2. ohranjajte zdravo telesno težo
(ITM 18,5 – 24,9),
3. bodite vsak dan fizično aktivni
(vsaj 30–60 minut),
4. izbirajte zdrave maščobe,
5. omejite živila z visokim glikemičnim indeksom (pecivo, sladkor,

T O JE S BC

Higiena rok v zdravstvu in
spremljanje skladnosti
Mag. Alenka Petrovec Koščak, dipl. sanit. inž., Majda Hrastnik, dipl. m. s.
Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

H

roke razkužujemo ne glede na uporabo rokavic, saj ta ne
spremeni potrebe po higieni rok.

Žal osnovne higienske napotke včasih spregledamo, kar
lahko predstavlja vir težav za zdravstvenega delavca, pacienta in njegovo okolico. Umivanje rok je osnovni higienski ukrep, ki ni nov, poznale so ga vse razvite kulture
skozi zgodovino. V zapisih posameznih ljudstev najdemo
navodilo o izvajanju higiene in različne zapovedi o higienskem obnašanju. Dunajski zdravnik Ignaz Semmelweis
je bil eden prvih, ki je z znanstvenim pristopom dokazal
vpliv higiene rok pri prenosu nalezljivih bolezni.

Četrti korak zajema trenutek po stiku s pacientom (ko
zapustimo pacientovo območje in vstopamo v območje
zdravstvenega delavca).

igiena rok v zdravstvu je najpomembnejši, najučinkovitejši in najcenejši ukrep, ki ga izvajamo z namenom preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.

Roke so lahko vektor za prenos povzročiteljev različnih
bolezni. Poleg neposrednega prenosa mikrobov lahko z
umazanimi rokami navzkrižno kontaminiramo različne
predmete in površine, ki posredno pridejo v stik s posameznikom. Neočiščene površine so tudi vir patogenih
mikroorganizmov v bolnišničnem okolju.

»Higiena rok v zdravstvu je najpomembnejši, najučinkovitejši in najcenejši
ukrep, ki ga izvajamo z namenom preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih
okužb.«

Tretji korak zajema trenutek po možnem stiku s telesnimi izločki (rokovanje z odpadki, stik s sluznico / poškodovano kožo, obvezilnim materialom, inkontinenčnim
materialom itd.).

Zadnji korak zajema trenutek po stiku s pacientovo okolico (ko se dotikamo pacientove okolice in se ne dotikamo
pacienta – npr. ugasnemo alarme na monitorju, po dotikanju pacientove dokumentacije itd.).

»Poleg neposrednega prenosa mikrobov
lahko z umazanimi rokami navzkrižno
kontaminiramo različne predmete in površine, ki posredno pridejo v stik s posameznikom.«

KAKO POTEKA MERJENJE SKLADNOSTI
HIGIENE ROK PRI NAS?

Seveda v novejšem času bolj spodbujamo razkuževanje
rok, saj je hitrejše, bolj učinkovito in manj poškoduje
kožo. Poleg tega omogoča higienizacijo rok tudi takrat,
ko nimamo na razpolago tekoče vode. V nekaterih primerih ima umivanje rok vendarle prednost pred razkuževanjem (npr. vidno umazane roke, stik s pacientom, ki ima
klostridijsko drisko). Pri razkuževanju ali umivanju rok
je pomembna tako tehnika, kot to, da so roke primerno
urejene in negovane (brez nakita). Rezultati raziskav med
zdravstvenimi delavci kažejo, da je prstan na rokah ali ura
na zapestju lahko razlog za povečano število bakterij na
rokah.

KDAJ PA SI MORAMO ROKE RAZKUŽITI OZ.
UMITI?
Prvi korak zajema trenutek pred stikom s pacientom (rokovanje, trepljanje, merjenje vitalnih funkcij itd.).
Drugi korak zajema higieno rok pred čistim ali aseptičnim postopkom (stik s sluznico, stik s poškodovano kožo,
aplikacija zdravil, rokovanje s katetri itd.), pri čemer si

Ustrezno izvajanja higiene rok v naši bolnišnici opravljamo z merjenjem skladnosti že od leta 2013. To je tudi obvezen kazalnik kakovosti Ministrstva za zdravje od leta
2015, o katerem moramo poročati dvakrat letno. Metoda opazovanja je povzeta po Svetovni zdravstveni organizaciji, ki temelji na protokolu Pet trenutkov za higieno
rok.
Opazovalci, ki opravljamo merjenje skladnosti, smo bili
dodatno usposobljeni na izobraževanju, ki ga je izvedlo
Ministrstvo za zdravje, in je bilo namenjeno vsem akutnim bolnišnicam v Sloveniji.
Do letošnjega leta smo samo merjenje opravljali tako, da
smo na obrazce ročno beležili meritve in podatke obdelovali naknadno. Z letošnjim letom smo po testiranju pridobili spletno aplikacijo SpeedyAudit, ki omogoča vnos
podatkov neposredno v tablični računalnik in sprotno
obdelavo podatkov, kar nam prihrani veliko časa (vsaj en
teden), sredstev (opuščanje tiskanih obrazcev) in zmanjša možnost napak pri obdelavi podatkov. Omenjena
aplikacija nam omogoča tudi vnos drugih pomembnih podatkov, npr. ali gre za delo v izolaciji, o uporabi
osebne varovalne opreme, urejenosti rok in vnos drugih
opomb.
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Slika 1: Spletna aplikacija SpeedyAudit

Kakšen je rezultat merjenja pri nas?
V obeh opazovalnih obdobjih v letu 2016 smo opravili 167 opazovanj na bolniških oddelkih, pri čemer smo
zaznali 3627 priložnosti in 4244 indikacij za higieno rok.
Priložnost je potreba po higieni rok, da se prekine prenos
mikroorganizmov z rokami in je opredeljena vsaj z enim
od možnih petih trenutkov za higieno rok. Indikacija je
opredeljeni trenutek, ko je treba opraviti higieno rok.
Znotraj ene priložnosti je možno zabeležiti več indikacij,
odvisno od opazovane priložnosti.
V letošnjem letu je bila dosežena 79,7-odstotna skladnost, kar je več od ciljne vrednosti 70 odstotkov, pri
kateri že vplivamo na zmanjšanje prenosov okužb. Od
začetka spremljanja skladnosti higiene rok leta 2013 ugotavljamo, da skladnost iz leta v leto narašča, kar je razvidno iz spodnjega grafa.

Slika 2: Rezultat skladnosti higiene rok glede na pet korakov za higieno rok
Klub temu, da že dlje časa mesečno potekajo usposabljanja s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, kjer predstavimo tudi pomembnost higiene
rok, opazimo najslabši rezultat pri drugem koraku – pred
čistim ali aseptičnim posegom. Rezultat je slabši predvsem zaradi uporabe rokavic pri teh posegih, kar nam
pogosto nudi lažen občutek varnosti, vendar ne nadomestijo potrebe po razkuževanju / umivanju rok.
Z mesečnim usposabljanjem bomo še naprej nadaljevali
in se trudili, da bodo zaposleni osvojeno znanje čim bolj
implementirali v svoje delo.

SKUPNA SKLADNOST HIGIENE ROK V ODSTOTKIH V SB
CELJE OD LETA 2013 DO 2016
85
80
75
70
65
60
LETO 2013

LETO 2014

LETO 2015

LETO 2016

… Pogovarjanje ni le za zabavo,
zdravilno je tudi, ko imamo težavo
in se v lastnih mislih dušimo,
dokler jih še z nekom ne delimo.

Graf 1: Skupna skladnost higiene rok

Pogovarjanje je bližina in toplina,
s pogovarjanjem smo družina in skupina.
S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta,
s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta.
				
(Andrej Rozman Roza)

»V letošnjem letu je bila dosežena 79,7-odstotna skladnost, kar je več od ciljne vrednosti 70 odstotkov, pri kateri že vplivamo
na zmanjšanje prenosov okužb. Od začetka
spremljanja skladnosti higiene rok leta 2013
ugotavljamo, da skladnost iz leta v leto narašča.«

Drage sodelavke in sodelavci!
V novem letu vam želim obilo sreče in zadovoljstva ter
medsebojnega razumevanja.
Irma Kovač
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Na naslednji sliki je prikazan rezultat skladnosti za letošnje leto glede na pet korakov za higieno rok.
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29. oktober – svetovni dan psoriaze
Nataša Koser-Kolar, dr. med.
Dermatovenerološki oddelek

oddelku bolnišnice Celje zdravimo
luskavico po sodobnih smernicah in
ob lokalni terapiji izvajamo vse vrste
Informativna stojnica, ki jo je ob Svetovnem dnevu psoriaze v avli naše pokli- fototerapije in fotokemoterapije, uvajamo sistemsko terapijo in biološka
nike pripravilo Slovensko društvo psoriatikov
zdravila.
a svetu živi 125 milijonov ljudi z Luskavica močno vpliva na kako- Svetovni dan psoriaze je namenjen
luskavico, v Sloveniji je njihovo vost življenja bolnikov in nemalokrat ozaveščanju ljudi o tej neozdravljištevilo ocenjeno na 30.000. Psoria- vodi v socialno izolacijo. Negativen vi kožni bolezni. V Splošni bolnišnici
za ali luskavica je kronična, vnetna, vpliv bolezni na kakovost življenja je Celje je Društvo psoriatikov Slovenije
avtoimunska kožna bolezen, stara primerljiv z nekaterimi vrstami raka, v sodelovanju z dermatovenerologi
kot človeštvo. V preteklih stoletjih je sladkorno boleznijo, artritisom in de- dermatovenerološkega oddelka ob
bila zaradi podobnosti z gobavostjo presijo.
svetovnem dnevu psoriaze pripravinapačno opredeljena kot nalezlji- Zdravljenje luskavice je stopenjsko, lo stojnico. Z informacijami o bolezva bolezen. Bolniki s psoriazo so bili glede na težo bolezni. V zadnjih dese- ni in delovanju društva, možnostih
stigmatizirani in izločeni iz družbe. tih letih je s pojavom bioloških zdra- zdravstvene in psihosocialne pomoči
Angleški dermatolog Robert Willan vil zdravljenje zmerno težke in težke bolnikom, smo želeli povečati vede(1757–1812) je prvi opisal luskavico oblike psoriaze doživelo izjemen na- nje psoriatikov ter širše javnosti o tej
kot samostojno kožno bolezen.
predek. Na dermatovenerološkem bolezni.

N

Danes vemo, da luskavica ni le kožna bolezen, temveč sistemska,
večplastna bolezen. Psoriatiki imajo
pogosto pridružene bolezni, kot so
psoriatični artritis, metabolni sindrom, kronično vnetno črevesno
bolezen, nealkoholno maščobno bolezen jeter, depresijo, uveitis ter kronično ledvično bolezen.
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Mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.
Direktor

V

preteklem mesecu je Televizija Slovenija z dvema ciljnima oddajama o nabavah zdravil in zdravstvenega
materiala dvignila veliko prahu ter spodbudila vrsto polemik o korupciji v zdravstvu, posebej v bolnišnicah. Zanjo
naj bi bili odgovorni direktorji, zdravniki, nabavne službe
in zdravstveni sodelavci, ki so vključeni v postopke javnega naročanja in končni izbor artiklov, ki jih bolnišnice na
koncu nabavijo. Ob bok slovenski praksi na tem področju
sta bila postavljena finski in švedski model nabave, kjer
poteka nakup neposredno pri proizvajalcih posameznih
medicinskih materialov. Postavljala so se vprašanja, zakaj bolnišnice v Sloveniji kupujejo zdravila in zdravstveni material preko posrednikov. Ob tem pa je bilo skoraj

»Očitki so hudi in vnašajo med izvajalce javnega naročanja, ki korektno opravljajo svoje delo,
potrtost in malodušje, saj se je medijskemu linču težko zoperstaviti. Če se resnično dogajajo
nepravilnosti, jih je treba ugotoviti in ustrezno
sankcionirati, posplošeno naprtena krivda pa
zmanjšuje zavzetost posameznikov in povzroča
odpor zdravstvenega osebja do sodelovanja v
postopkih javnega naročanja.«

zamolčano, da v Sloveniji zakonodaja onemogoča neposredne nakupe od proizvajalcev, saj lahko kupujemo le
od dobaviteljev, ki so registrirani kot dobavitelji pri Javni
agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).
Prav tako je bilo malo besed namenjenih veljavnemu Zakonu o javnem naročanju (ZJN), ki predvsem v primerih
omejenega števila ponudnikov omogoča, da ob šibki
konkurenci dvigajo cene posameznim artiklom. Veljavni
ZJN dopušča ponudnikom tudi široke možnosti za vlaganje revizij, kar pomeni, da se postopki javnega naročanja lahko nerazumno dolgo podaljšujejo, tudi za več kot
leto dni ali celo več let. Hkrati pa smo lahko slišali precej
očitkov bolnišnicam o nabavah mimo sistema javnega
naročanja, o drobljenju nabav na manjše vrednosti (pod
20.000,00€), kar bi bilo seveda v nasprotju z ZJN.
Očitki so hudi in vnašajo med izvajalce javnega naročanja, ki korektno opravljajo svoje delo, potrtost in malodušje, saj se je medijskemu linču težko zoperstaviti. Če se
resnično dogajajo nepravilnosti, jih je treba ugotoviti in
ustrezno sankcionirati, posplošeno naprtena krivda pa
zmanjšuje zavzetost posameznikov in povzroča odpor
zdravstvenega osebja do sodelovanja v postopkih javnega naročanja.
V Splošni bolnišnici Celje lahko negiramo vrsto v javnosti izrečenih pavšalnih obtožb. Praktično vse nabave re-
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Nabava zdravil in zdravstvenega
materiala v Splošni bolnišnici Celje v
senci medijskih oddaj o sumih korupcije
v slovenskem zdravstvu

ABC POS LOVANJA

aliziramo v skladu z ZJN. Nabave z naročilnicami, (ki so
tudi skladne z ZJN) so zelo redke in jih uporabljamo le v
primerih nabav novih materialov oz. zdravil, ki v tekočih
javnih razpisih še niso bila zajeta ali pa so takšne narave,
da jih ni možno vključiti v javne razpise. Takšnih nabav je
le za približno do 3 %.
Menim, da ostaja največji odprt problem v slovenskem
zdravstvu določitev standardov ter določitev mreže zdravstvene dejavnosti. Ker to ni razrešeno, se raje razpravlja
o korupciji, ter o tem, kakšno zakonodajo naj bi sprejeli za
razreševanje čakalnih dob. Z razrešitvijo teh dveh vprašanj bi zmanjšali možnosti za pojav korupcije na minimum.

»V Splošni bolnišnici Celje lahko negiramo
vrsto v javnosti izrečenih pavšalnih obtožb. Praktično vse nabave realiziramo v
skladu z ZJN.«

Ko govorimo o standardih, imam v mislih standarde medicinske opreme, standarde za uporabljena zdravila pri
kliničnih postopkih zdravljenja, standarde zdravstvenega
materiala ter standarde kadrovske zasedenosti. Z določitvijo standardov za zdravstveni material bi se morala
ukvarjati neodvisna strokovna institucija pod nadzorom
Ministrstva za zdravje (MZ). S tem bi bile onemogočene morebitne prestižne zahteve posameznikov pri izbiri
materialov, hkrati pa bi bil opredeljen enoten standard
za zdravstveno oskrbo prebivalstva, ki bi ga bila država
sposobna tudi plačati.

Sicer o določitvi standardov že danes govori 26. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bi ga moral izvajati Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Izvaja ga le v omejenem obsegu,
predvsem za področje specialističnih ambulantnih dejavnosti, medtem ko standardov za bolnišnično dejavnost
skoraj ni.

»Menim, da ostaja največji odprt problem v
slovenskem zdravstvu določitev standardov
ter določitev mreže zdravstvene dejavnosti.
Ker to ni razrešeno, se raje razpravlja o korupciji, ter o tem, kakšno zakonodajo naj bi sprejeli
za razreševanje čakalnih dob.«

uporabo standardov bi bila zagotovljena racionalnost
povečevanja zdravstvenih zmogljivosti.
Če se vrnemo k situaciji v Splošni bolnišnici Celje glede
nabave artiklov, moramo vedeti, da znaša nabor zdravil
in zdravstvenega materiala (2015) skoraj 10.500 artiklov.
Za nabavni proces skrbi pet zaposlenih v nabavni službi
ter farmacevti bolnišnične lekarne. V postopkih javnega
naročanja sledijo strokovnim utemeljitvam sodelavcev s
področja medicine in zdravstvene nege, ki so opredelili
vrste in kakovost materialov. Žal nacionalni standardi za
posamezne materiale ne obstajajo, zato ne moremo sprejemati posameznih kritik, da smo pri izborih neracionalni.
Hkrati pa bolnišnica v vseh možnih primerih sodeluje v
skupnih javnih naročilih, ki jih izvajata Združenje zdravstvenih zavodov ter Ministrstvo za zdravstvo. Ob tem
naj poudarimo, da smo v tej vlogi aktivni, saj naši sodelavci sodelujejo v komisijah skupnih razpisov in aktivno
vplivamo na poenotenje artiklov, zajetih v razpisih. Ugotavljamo pa dejstvo, da je realizacija skupnih javnih naročil s področja zdravil šibka, saj trenutni razpis, ki poteka
preko MZ, traja že preko 460 dni in je zaradi pritožbenih
postopkov zastal. Tako je kljub skupnemu razpisu morala
bolnišnica izvesti vzporeden lastni razpis, da sploh lahko
zagotavlja oskrbo bolnišnice z zdravili. Na področju zdravstvenega materiala je situacija le za odtenek boljša, a
večino zdravstvenih materialov bolnišnica še vedno zagotavlja z lastnimi javnimi razpisi.
V takšni situaciji tudi ne sprejemamo očitkov, da ne primerjamo nabavnih cen materialov med bolnišnicami.
Kjer je možno, primerjave potekajo, vendar je to zaradi
različnih artiklov, poimenovanj, vrste pakiranj, težko izvedljivo. O tej problematiki se je z direktorji slovenskih bolnišnic pogovarjala tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Sprejet je bil dogovor, da bodo vse slovenske
bolnišnice posredovale v UKC Maribor podatke o svojih
nabavah zdravil ter medicinskega potrošnega materiala.

Ostaja problem mreže zdravstvene dejavnosti, ki bi jo po
Zakonu o Zdravstveni dejavnosti morala določiti Republika Slovenija. Ker je ta mreža luknjasta, so posamezne
zdravstvene storitve deficitarne glede na potrebe prebivalstva. Čakalnih vrst ne bo odpravil Zakon o pacientovih
pravicah, temveč dodatne zdravstvene zmogljivosti, kjer
gre za pomanjkanje materialnih in/ali človeških virov. Z
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»Z določitvijo standardov za zdravstveni material
bi se morala ukvarjati neodvisna strokovna institucija pod nadzorom Ministrstva za zdravje (MZ).
S tem bi bile onemogočene morebitne prestižne
zahteve posameznikov pri izbiri materialov, hkrati pa bi bil opredeljen enoten standard za zdravstveno oskrbo prebivalstva, ki bi ga bila država
sposobna tudi plačati.«

Tam bo oblikovan skupni portal artiklov tako, da bosta
omogočeni transparentnost ter medsebojna primerljivost cen. Portal naj bi začel delovati že v januarju 2017.
Še nekatera dejstva ob rob medijskim ugotovitvam TV
Slovenja. Podatkovno-preiskovalna ekipa TV Slovenija je
s pomočjo zdravnikov in farmacevtov pol leta analizirala

TV Slovenija je rezultate svojih »analiz« delno predstavila
v omenjenih oddajah, v celoti pa so jih na ogled postavili
na spletni strani ekstravizor.
Glede na številne pozive medijev, pa tudi drugih družbenih skupin po aktivnostih, ki niso vedno v skladu z veljavno zakonodajo, je nujno, da smo zaposleni v bolnišnici
seznanjeni z nekaterimi dejstvi, ki v medijskih objavah
namerno ali nenamerno niso bila predstavljena.

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

V

začetku oktobra je sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije napovedal splošno stavko zdravnikov
in zobozdravnikov v Republiki Sloveniji. Stavka, ki se je
začela 8. novembra 2016 ob 7. uri, je potekala v obliki
omejitve dela stavkajočih zdravnikov in zobozdravnikov
na 40 ur tedensko. Glavni stavkovni odbor sindikata je
tudi sklenil, da stavkajoči zdravniki med stavko niso smeli
izrabiti prostih ur, dopusta ali druge odsotnosti z dela.

anesteziji oz. 32 % planiranega programa, 13 operacij v
lokalni anesteziji, 1 funkcionalna diagnostika ter 19 specialističnih ambulantnih obravnav.

V Splošni bolnišnici Celje smo že ob napovedi stavke
pripravili vse potrebno za prilagojeno organizacijo dela
v času stavke. V času stavke je bilo v bolnišnici najprej
zagotovljeno delo na urgentnih deloviščih in deloviščih,
kjer se izvajajo dejavnosti na področjih, ki so zakonsko
opredeljena (otroci do 18. leta starosti ter pacienti, starejši od 65 let, infekcije, poškodbe), nato pa je bilo delo
organizirano na ostalih deloviščih.

Takoj po zamrznitvi stavke je bolnišnica začela s potrebnimi aktivnostmi, da bodo pacienti, katerih obravnava je
zaradi stavke odpadla, potrebno zdravstveno storitev dobili do konca leta 2016.

Tako prvi kot drugi teden stavke v bolnišnici nismo zabeležili zapleta, pa tudi napovedi o povečanem številu
obravnav v Urgentnem centru Celje se niso uresničile. V
začetku tretjega tedna je sindikat po podpisu sporazuma
z ministrico za zdravje stavko zamrznil.

Pred dejanskim začetkom stavke smo v naši bolnišnici
odpovedali le nekaj pacientov, ki so bili naročeni na popoldanski operativni program v prvih dneh stavke, ostale
pa smo o odpovedi obravnave začeli obveščati šele takrat, ko se je stavka res začela.
Prvi teden je zaradi stavke odpadlo 25 operacij v splošni
anesteziji oz. 18 % planiranega programa, 4 operacije v
lokalni anesteziji, 1 funkcionalna diagnostika ter 16 specialističnih ambulantnih obravnav.
Drugi teden stavke, ki je kljub napovedim o zaostritvi
potekal enako kot prvi, je odpadlo 57 operacij v splošni
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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 6. marca 2017.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!

ABC POS LOVANJA

podatke o nabavah zdravil in medicinskega potrošnega
materiala 26 slovenskih bolnišnic v letu 2015 in prvih treh
mesecih leta 2016. Pri tem so se omejili na nekaj zdravil
in 14 skupin medicinskega potrošnega materiala. Tudi pri
teh so se omejili na nekaj artiklov, ki niso povsem enaki,
a so jih ti strokovnjaki kljub temu postavili na isti imenovalec glede na njihove lastnosti ali farmakološke učinkovine. Tudi zato so cenovne razlike še huje prišle do izraza,
kot bi v primeru korektnih primerjav. Seveda se je ob tem
pokazalo, da nam v Sloveniji manjka enotnih standardov
in smo zopet pokazali pripravljenost, da pri tem sodelujemo.

ABC POS LOVANJA

Poslovanje SB Celje v obdobju 1–9 2016
Mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon., direktor
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon., Sektor za ekonomiko

P

oslovanje Splošne bolnišnice
Celje je v letu 2016 zaznamoval
predvsem začetek delovanja Urgentnega centra Celje (UCC) in v okviru
njega tudi Pediatričnega urgentnega
centra (PUC). Za paciente je to pomenilo veliko pridobitev, saj so bile s tem
odpravljene dileme, kje lahko posamezniki dobijo nujno medicinsko pomoč – ali v Zdravstvenem domu ali v
bolnišnici. Vhod skozi ena vrata UCC
je dal odgovore na vprašanja, ki se
porajajo v stiskah posameznikov, ko
potrebujejo zdravniško pomoč. Seveda pa je z organizacijskega vidika to
pomenilo za Splošno bolnišnico Celje
zahtevno nalogo, saj je bilo treba ob
pomanjkanju zdravnikov organizirati
proces dela v UCC tako, da pacienti
ne bi občutili problematike delovanja
dveh organizacij na istem prostoru. V
UCC so namreč del procesov zagotavljali zdravniki iz Zdravstvenega doma
Celje. Ob tem je ostalo delno nedorečeno financiranje UCC, še posebej
PUC, za katerega tečejo razgovori o
financiranju delovanja že več kot leto
dni. Rešitev se nakazuje v Aneksu
št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto
2016, ki je v pripravi na Ministrstvu za
zdravje za odločitev na Vladi Republike Slovenije.

hospitalnega dela kaže na preseganje programa, medtem ko pri številu SPP primerov (število pacientov v
hospitalni obravnavi) izkazuje zmanjšanje obsega dela tako v primerjavi
s planom kakor v primerjavi s preteklim letom. Podatek nas zavede,
kajti sprememba dela v UCC pomeni
tudi spremembo administrativnega
evidentiranja pacientov za namene
obračuna. Temu dejstvu se ZZZS ni
ustrezno prilagodil. Predlog ustreznega popravka obračunskega sistema je
prav tako v Aneksu št. 1. Če bi v letu
2016 uporabili enak način evidentiranja primerov kot v letu 2015, bi primerjava pokazala, da smo v letu 2016
obravnavali celo več pacientov kot v
2015.
Tudi program bolnišnice po posameznih segmentih ni bil v celoti izpolnjen, saj še vedno velja, da preseganje programa ni posebej plačano,
razen če gre za specifične primere.
Seveda pa velja izguba sredstev tudi
za programe, ki jih nismo uspeli realizirati. Velja tako za hospitalni kot
ambulantni del programa.

Navedena problematika nedogovorjenega financiranja PUC-a ter neustrezno evidentiranje SPP primerov
sta v precejšnji meri vplivala na to,
Novim procesom dela UCC pa Zavod da je bolnišnica imela v obdobju 1– 9
za zdravstveno zavarovanje Sloveni- 2016 negativen poslovni izid v višini
je (ZZZS) tudi ni ustrezno prilagodil 1.722.424 EUR.
obračunskega sistema, kar je izredno
negativno vplivalo na devetmesečne Poleg navedenega ostajajo bolnišnici
poslovne rezultate bolnišnice. Spo- nepokriti stroški napredovanj zapodnja razpredelnica prikazuje obseg slenih, ki smo jih v skladu z zakonorealizacije programa, ki s kazalniko- dajo morali izplačati, a država zanje ni
ma števila uteži in povprečne uteži zagotovila sredstev.

Negativen vpliv na poslovni rezultat
ima tudi velik porast cen zdravil in
zdravstvenega materiala. Njihovo naročanje v skladu z Zakonom o javnem
naročanju ima v primerih manjšega
števila ponudnikov lahko celo nasprotne učinke od pričakovanega. Skupna
javna naročila na področju države so
le delno uspešna, kajti Zakon o javnem
naročanju je tog in omogoča akterjem
zavlačevanje postopkov.
Bolnišnica se je vključila tudi v projekt
skrajševanja čakalnih vrst, ki ga vodi
Ministrstvo za zdravje, in sicer na področju koronarografije, revmatologije, prostatektomije in EMG preiskav.
Projekt traja do konca leta, dosedanji
rezultati pa so pozitivni.
Negativen finančni rezultat vpliva na
likvidnost bolnišnice, ki v vmesnih
mesečnih obdobjih ne zmore poravnavati vseh svojih obveznosti do dobaviteljev. To je tudi razlog, da je bil
sprejet ukrep zaustavitve sprožanja
novih investicij iz investicijskega načrta, ki je bil sicer pripravljen za leti
2016 in delno za leto 2017. Ob tem
je treba poudariti, da je bolnišnica že
do sedaj za leto 2016 amortizacijska
sredstva porabila namensko za investicije, zaustavljene investicije pa
bodo predstavljale del investicijskega
načrta za leto 2017.
Ocenjujemo, da bo poslovni rezultat
bolnišnice ob koncu leta ugodnejši,
seveda ob sprejetju že omenjenega
Aneksa št. 1. s strani Vlade RS ter ob
izboljšani realizaciji vseh načrtovanih
programov.

Tabela : Realizacija obsega dela akutne obravnave za ZZZS v obdobju 1-9 2016

AKUTNA OBRAVNAVA
število SPP primerov
število uteži
povprečna utež

Realizacija
1-9 2015

Plan
1-9 2016

Realizacija
1-9 2016

Indeks
R16/R15
94,57

Indeks
R16/P16

25.106

*24.338

23.742

97,55

36.023,40

35.910,83

35.959,00

99,82

100,13

1,435

1,475

1,515

105,56

102,65

*V plan obsega akutne obravnave do ZZZS so poleg predvidenega obsega dela po redni pogodbi ZZZS vključena tudi možna
10% preseganja programov določenih prospektivnih programov.
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Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

L

eta 2008 je naša bolnišnica oblikovala strateški razvojni program za
obdobje 2008–2017. V njem je začrtala vizijo bolnišnice in načrtovala strategije, kako bi jo dosegla. Operativne
cilje si je zastavila v okviru strateških
ciljev, ki so:
• zadovoljstvo uporabnikov,
• strokovni razvoj,
• uravnoteženo poslovanje,
• celovita kakovost in procesna organiziranost,
• informatizacija,
Dvodnevna razprava je razkrila mozaik idej in načrtov, ki jih je treba med
• razvoj kadrovskih potencialov,
sabo uskladiti
• prostorski razvoj in opremljenost.
nega proračuna. Nadomestna novo- stva bolnišničnih oddelkov in služb.
V uresničevanje operativnih ciljev je v gradnja je tako ostala le na papirju, z Na njem so predstojniki bolnišničnih
preteklem obdobju v veliki meri po- njo pa tudi nekaj strateških ciljev bol- oddelkov ocenili realizacijo ciljev, ki
segla gospodarska kriza, ki je pošteno nišnice, ki so bili vezani nanjo.
so bili za posamezni oddelek postavzmanjšala obseg sredstev, namenjeljeni in sprejeti v zadnjem strateškem
nih zdravstvu. Tako so se iz leta v leto Letos je Ministrstvo za zdravje spet načrtu, in pripravili nabor ciljev za primanjšala amortizacijska sredstva, pa bolj smelo zastavilo bodoče državne hodnjega. Posebna dodana vrednost
tudi sredstva za poslovanje. Gospo- investicije v zdravstvo, ministrica pa je teh predstavitev so bila spoznanja o
darska kriza ni posegla le v proračune na drugo mesto, takoj za ljubljanskim nujnosti še tesnejšega povezovanja
bolnišnic, ampak tudi v investicijska DTS-om, postavila našo nadomestno in sodelovanja posameznih strok za
sredstva države. Ta je tako morala v novogradnjo. Prihodnje leto se izteka bolj celovito, kakovostno in varno
negotovo prihodnost prestaviti mar- tudi obdobje veljavnega strateškega obravnavo pacientov. Ponovno je
sikateri državni investicijski projekt. načrta, zato se je vodstvo bolnišnice postalo jasno tudi, da je treba razvoj
Eden takšnih je bil tudi projekt na- odločilo, da začne z razpravo o novih oddelkov načrtovati na skupni premidomestne novogradnje Splošne bol- strateških in operativnih ciljih bolni- si sodelovanja. S staranjem prebivalnišnice Celje, ki ga je Ministrstvo za šnice.
stva in razvojem medicine se namreč
zdravje že uvrstilo med prioritetne V začetku decembra so se tako na hitro povečuje delež pacientov, ki ne
projekte, ki bi se financirali iz držav- dvodnevnem sestanku zbrala vod- potrebujejo le zdravstvenih storitev
ene specialnosti ali enega bolnišničnega oddelka, ampak kompleksno
obravnavo več različnih in dopolnjujočih se strok.
Omenjeni sestanek je bil tako prvi
nabor idej, ki jih bo treba vplesti v
skupno razvojno pot bolnišnice, zato
vodstva oddelkov in bolnišnice čaka
še veliko pogovorov in usklajevanj.
Drugi osnutek programa bo tako za
razpravo predvidoma pripravljen
spomladi prihodnje leto, konec leta
pa bi ga v pregled in potrditev prejel
Sveta zavoda. Nov strateški načrt bo
zastavljen za obdobje 2018–2024.
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Bolnišnica je začela s pripravami
na oblikovanje novega strateškega
razvojnega programa

ABC POS LOVANJA

Utrinki s 1. konference Slovenskega
združenja za kakovost in varnost v
zdravstvu
Mateja Agrež, dipl. ekon. spec. manag., QSM
Splošno kadrovsko pravni sektor

V

kongresnem centru Thermana v
Laškem se je 15. 11. 2016 odvijala
1. konferenca Slovenskega združenja
za kakovost in varnost v zdravstvu (v
nadaljevanju SZKVZ).

v zdravstvu z vidika kakovosti in var- nosti.

Na konferenco v Laško so prišli predavatelji, ki imajo na področju uvajanja
kakovosti in varnosti v zdravstvu boSZKVZ je bilo ustanovljeno na po- gate izkušnje.
budo posameznikov junija 2016, kot V nadaljevanju sem za vse, ki se konsoustanovitelji pa so do prve konfe- ference niste mogli udeležiti, pripra- rence pristopili naslednji partnerji: vila nekaj utrinkov, ki bodo osvetlili
Zdravniška zbornica Slovenije, Zavod dogajanje v Laškem.
za zdravstveno zavarovanje, Slovensko zdravniško društvo, Zbornica Uvodni govor je imel predsednik Slozdravstvene in babiške nege – Zveza venskega združenja za kakovost in
strokovnih društev medicinskih se- varnost (v nadaljevanju združenje),
ster, babic in zdravstvenih tehnikov mag. Jurij Avramovič, ki je pojasnil, da
Slovenije, društva pacientov – Europa je osnovni namen združenja povezoDonna, Mreža NVO 25x25 in Društvo vanje vseh ustanov in posameznikov,
ki s svojim delovanjem vplivajo na
za zdravje srca in ožilja.
zdravje.
Že naslov konference – Kakovost in
varnost v zdravstvu: spregledana, na- Za uvodnim govorom predsednika so
pisana ali uresničena – pove, da je bil udeležencem predavali strokovnjaki,
namen konference prevetriti stanje ki so predstavili svoj pogled na kakovost in varnost v zdravstvu:
December je čas, ko se izmenja največ objemov, čudovitih besed, želja, pozitivnih misli.
December je čas za veselje, praznovanje, odkrivanje, je čas, ko si vsakdo želi občutiti mir in
ljubezen v srcu. Ampak, december je hkrati tudi čas, ki marsikatero službo ali oddelek
popestri z obilica dela in dodatnih obveznosti. Močna koncentracija kolektivnega delovanja,
srčno izrečene lepe želje in vedno znova prisotne misli o novih začetkih, v nas budijo
pozitivne vibracije in odganjajo vprašanja, ali bo naslednje leto zares boljše od tega, ki se
odeto v praznično obleko poslavlja.

Vsi se zavedamo, da kjer je močna želja, je tudi volja za doseganje novih ciljev. Zato
povežimo čarobnost v željah in lastni napredek usmerimo k spremembam, dodajmo svoj
košček mozaika za skupno dobro. Postanimo kreativni, bodimo v dejanjih odkriti in
pozitivni, začnimo živeti in čutiti sedaj, to sekundo. Vsak trenutek je lahko nov začetek,
pogled vase pa nam bo pokazal pravo pot.
Vsem sodelavkam in sodelavcem v Splošni bolnišnici Celje želimo pogumno, vztrajno in v
prešeren nasmeh odeto 2017. leto.
Splošno kadrovsko pravni sektor
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Prim. mag. Miran Rems je razložil,
kako pomembno vlogo ima uporaba Demingovega kroga - PDCA
kroga pri vsakdanjem delu. Predavanje je poimenoval »Ko PDCA
krog postane kvadrat«.
Sledilo je predavanje prof. dr.
Igorja Gregoriča, ki je slovenskemu občinstvu predstavil, kako
kakovost in varnost obvladujejo v
ZDA. Predavanje z naslovom »Kakovost in varnost v klinični praksi
– čemu je potrebna?« je osvetlilo
pogled na management in stroko
ter njuno vlogo pri zdravstveni
obravnavi pacientov. Profesor je
izpostavil dosledno evidentiranje,
poročanje in objavljanje podatkov, ki so določeni in zahtevani z
regulativo in s strani zavarovalnic.
Poudaril je, da je merjenje obvezno, saj je obstoj zdravstvene
ustanove odvisen od rezultatov
(prihodki, stroški). Pojasnil je tudi,
da rezultate obdobno pregleduje
posebna komisija, ki pregleda podatke o opravljenem delu (kvaliteta, kvantiteta), če rezultati niso
v okviru standardov (doseganja
programa, stroškovna prekoračitev, …) ima možnost, da jih kot
manager v določenem obdobju
izboljša, v nasprotnem primeru
lahko pričakuje, da ga bodo zamenjali.
Z Ministrstva za zdravje se je oglasila Sandra Tušar, njeno predavanje je imelo naslov »Kakovost in
varnost v zdravstvu od želeti (ali
hoteti) do uspeti (ali moč narediti)«.
Poudarek je bil na razvoju kakovosti in varnosti v zdravstvu v Sloveniji, saj zadnje poročilo evropske komisije svetu Evrope kaže na
neslavno zadnje mesto pri uresni-

-

-

-

-

Dr. Andrej Robida se je »spraševal«, kakšni naj bosta kakovost in
varnost, birokratski ali ob pacientu?
Poudaril je pomembnost standardov, procesov, strokovnih presoj,
izboljšav in izobraževanja zaposlenih s poudarkom na kakovosti
in varnosti.
Sledilo je predavanje Marka Kiaute Inteligenca za kakovost – imamo čustveno, socialno, moralno,
…, kakšna pa naj bo za kakovost?
Tudi to predavanje je temeljilo na
procesnem vidiku, celoviti obravnavi, tokrat je pod drobnogled
vzel delovanje organizacije kot
enega velikega tima.
Mag. Janez Lavre je ponudil svoje videnje kakovosti in varnosti
pod naslovom Kakovost za koga
– pacient, zdravstveni delavec,
vodstvo?
Predsednica slovenskega združenja za boj proti raku dojk, prim.
Mojca Senčar je občinstvu približala želje in pričakovanja pacientov. Izhajala je iz uradnega
naslova konference »Kakovost in
varnost – spregledana, napisana,
uresničena – kako jo občutimo
bolniki?«
Poudarila je, da je treba več po-
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čevanju 13 meril za varnost pacientov.

»Sreča je ujeti ravnotežje
med možnostmi
in željami.«

Naj bo leto 2017 polno optimizma, prežeto z mirom in ljubeznijo.
Želim vam, da se vam uresničijo sanje, udejanjijo želje in izpolnijo
vsa skrita pričakovanja.
Področje zdravstvene nege
mag. Hilda Maze

zornosti nameniti pacientom v
smislu pojasnjevalne dolžnosti,
možnosti aktivnega sodelovanja pri zdravljenju, poudarila pa
je tudi pacientove dolžnosti, ne
samo pravice. Skratka izpostavila je prepotrebno komunikacijo
med vsemi zdravstvenimi delavci.

zdravstvenih organizacijah. V predavanju pod naslovom »Izboljšanje kakovosti in varnosti: Kako
ali kdo?« je bilo predstavljeno, da
je treba vztrajati pri spremembi
organizacijske kulture, in da jo je
treba nenehno izgrajevati z zgledom.

Predavanje je nadaljevala mag. Nastja Mulej z naslovom »Kreativno ustvarjanje novih rešitev,
kadar stare ne delujejo več«.
Izhajala je iz obstoječega vedenja,
vodenja medsebojnih odnosov in
izpostavila, da je možno tudi iz
trenutnih resursov narediti/ izpeljati stvari bolje. Ni vedno finančni
vložek tisti, ki je nujno potreben
za izboljšave.
-

Kot zadnja predavateljica se je
pridružila še Monika Ažman, ki je
predstavila »Kakovost zdravstvene in babiške nege v teoriji in praksi«.
Njeno predavanje je zajemalo
opredelitev vloge medicinskih
sester v Sloveniji v primerjavi z
evropskimi kolegicami.

Mircha Poldrugovac pa se je »dotaknil« organizacijske klime v

Na koncu je sledila še okrogla
miza, katere uvodničar je bil mag
prim. Dorjan Marušič, ki je občinstvu predstavil »Korake za kakovost in varnost v zdravstvu« oz.
kaj je pravzaprav izhodišče razmišljanja za člane okrogle mize.

Zaključke okrogle mize lahko strnem
z mnenji udeležencev okrogle mize
– predavateljev in Sama Fakina, ki so
bili enotnega mnenja, da pacientov
ne zanima, na kakšen način bo delo
opravljeno in s kakšnimi stroški. Kot
pacienti želijo le, da so obravnavani
kot ljudje in ne številke, da so na vrsti
dovolj hitro, ko obstaja možnost, da je
mogoče zdravstveno stanje še izboljšati ali pa vsaj ne poslabšati.
Kakovost že dolgo ni več le tehnična
kategorija, razumemo jo kot zadovoljstvo vseh zainteresiranih strani,
doživljamo jo v povezavi s človeškimi
potrebami, hotenji, pričakovanji.
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Sergej Ocvirk, univ. dipl. prav.,
vodja Pravne službe
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

S

ko prepreči kasnejše težave. Je pa
potrebno povedati, da sama služba
že sedaj suvereno deluje na področju izterjave terjatev, odškodninskih
zahtevkov, sodeluje pri javnih naročilih, pri postopkih varstev pacientovih pravic, varstvu osebnih podatkov
itd… Gre za tako širok spekter zadev,
da je specializacija sodelavcev na
posameznih področjih nujna zaradi
zagotavljanja ustreznega strokovnega nivoja. Sam bom poleg vodenja
službe prevzel zastopanje bolnišnice
v postopkih pred sodišči in drugimi
državnimi organi, odškodninske zahSergej Ocvirk
tevke, sodeloval pri pripravi ustreznih
2. V bolnišnici ste šele dobra dva te- notranjih aktov, verjetno pa bo velik
izziv tudi nova zdravstvena zakonodna. Kakšni so vaši prvi vtisi?
daja, če bo in ko bo sprejeta.
Res delam v bolnišnici šele dva tedna
in poizkušam čim hitreje spoznati sistem in delo pravne in ostalih služb. 4. Kateri je vaš življenjski moto?
Moja miza je že polna različnih spisov, Posebnega mota nimam, dajem pa
kar pomeni, da moram tudi sprotno velik poudarek korektnim odnosom
reševati zadeve. Sem pa zelo zadovo- in strokovnemu delu.
ljen s sprejemom najbližjih sodelavcev in sodelavcev po ostalih oddelkih,
ki mi nekako s prijaznim sprejemom
in odnosom poizkušajo omogočiti
čimprejšnjo popolno uvedbo v delo
in imajo vsaj za sedaj posluh za moja
1. V Splošno bolnišnico Celje priha- različna vprašanja, povezana z delovjate kot vodja Pravne službe. Kaj je nimi procesi.
botrovalo vaši odločitvi, da svojo
profesionalno pot nadaljujete tu3. Kakšna je vaša vizija Pravne služ- Kaj za prazničnimi vrati čaka nas,
kaj?
be, ki jo vodite? Področja, na katerih ko razigrano bo čas prestopil prag?
Moji odločitvi, da svojo profesionalno je potrebno sodelovanje oz. delo- Bo jutro s soncem obsijano,
pot nadaljujem v SB Celje, je botroval vanje pravnih strokovnjakov, se v bo z mehkim perjem nam postlano,
predvsem temeljit razmislek v leto- bolnišnici iz leta v leto širijo. Ali je, bodo novi časi zlati?
šnjem letu, ko sem dopolnil dobro glede na širino področja delovanja,
polovico svoje predvidene delovne smiselna specializacija vas pravni- Zlati bodo, če sivino vsakdana sami
dobe. Zadnjih 14 let sem delal kot kov ali ne? Katerim področjem se pozlatimo
odvetnik, in ko sem začutil določeno boste v bodoče bolj posvečali?
s poštenim delom in dobroto,
zasičenost, sem pričel razmišljati, kje
ji s smehom vdihnemo lepoto
bi našel ustrezen izziv na poslovnem Pravno službo bi rad oblikoval v služ- in s prijateljstvom iskrenim
področju. Ker sem pred odhodom v bo, ki bo hitro, konkretno in argu- nežnost, srečo, mir, toploto.
odvetništvo šest let že delal v javnem mentirano reševala ustrezno pravno
zavodu in sem način delovanja tovr- problematiko, ne samo v naši služ- V prihajajočem letu 2017 vam
stnih institucij poznal, je moja odloči- bi, temveč bo tudi sestavni del vseh želimo vse dobro.
tev za vrnitev v javni sektor bila toliko tistih procesov v bolnišnici, kjer je
Kolektiv Pediatričnega
pravna podpora nujna. Pravočasna
lažja.
urgentnega centra Celje.
vključenost v zadeve velikokrat lahergej Ocvirk je po končani Gimnaziji Celje – Center študij nadaljeval na Pravni fakulteti v Ljubljani.
Takoj po končani fakulteti je postal
sodni pripravnik na Okrožnem in Višjem sodišču v Celju ter dve leti kasneje sodno pripravništvo zaključil s
pravosodnim izpitom. Prvo službo je
opravljal na Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, na Območni
enoti Celje, kjer je bil vodja pravno
-kadrovskega oddelka. V dobrih šestih letih službovanja se je pri svojem
delu seznanil tako s samim delovanjem javnega zavoda in zakonodajo,
ki ureja zdravstvo na splošno, kot tudi
s sistemom zdravstvenega zavarovanja in poslovnim odnosom med zavarovalnico in izvajalci zdravstvenih
storitev. Profesionalni izzivi so ga nato
za nekaj časa popeljali v odvetništvo,
kjer je delal zadnjih 14 let. Kot samostojni odvetnik je bil zaposlen v dveh
odvetniških pisarnah in samostojno
zastopal stranke v različnih postopkih pred sodiščem. Njegove stranke
so bile zelo raznolike, od fizičnih oseb
do finančnih inštitucij in gospodarskih družb.
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Sindikat zdravstvenih delavcev

U

pokojitev je eden od trenutkov v
življenju, ki ga, kot nekatere prej,
doživljamo kot prelomnico. Upokojitev v tem smislu lahko primerjamo
z vrhom lestve, po kateri smo plezali
vse življenje: naposled lahko prenehamo plezati in uživamo v razgledu!
Seveda: z lepim razgledom prihajajo
tudi dodatne obveznosti in spremembe, toda kljub številnim neznankam
lahko zapišemo: upokojitve se lahko
veselimo, saj prinaša veliko lepega.
Čas, s katerim lahko razpolagamo po
svoji želji. Konjičke. Potovanja. Oživitev partnerske zveze. Vnuke. Pokoj je
lahko čudovita priložnost za osvežitev življenja. Seveda pa je odnos do

tega življenjskega obdobja odvisen
predvsem od tega, kako nanj gledamo: kot na priložnost ali kot na oviro,
kot na težavo ali kot na izziv.
Beseda upokojenec je na novo opredeljena, ni več žaljiva, dobila je drug
pomen: človek, ki postane upokojenec, razodeva svoj največji dosežek
v tretjem življenjskem obdobju. Ne
pomeni več stare in nekoristne osebe, ampak polnokrvno in modro osebo, ki ima lastnosti, kot so: modrost,
sočutje, humor, pogum in življenjska
moč.
Adela nikoli ni tarnala, saj bi si s tem
grenila življenje. Zaupa vedenju, ki ga

čuti v kosteh, se vedno vneto zavzema za vse, kar ji je pomembno, zna
izbrati pot. Zato je leta 2006 je dobila
tudi priznanje, ki ga podeljuje Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (v nadaljevanju SDZNS), »Človek in pol«. Improvizira, a ne prosjači,
rada se smeje, z veseljem uživa svoje
življenje. Spominja se časov, ko je bil
inovativen in zavzet delavec tisti, ki
je bil nekaj vreden. »Področju motiviranja delavcev in dobrega vzdušja se
ne posveča nobena pozornost, posameznik in njegovo znanje, ki naj bi
bila bogastvo organizacije, postajata
neuporabna, se ne unovčita in gresta
pravzaprav v nič,« je dejala.
Člani IO SE SDZNS smo se ji ob novem
življenjskem poglavju zahvalili za njeno trdo delo, ki ga je opravila za naš
sindikat: brez njene neomajne volje
in vztrajnosti bi naša sindikalna enota
poniknila.
H kakovosti življenja v letih, ki sledijo
upokojitvi, ji bo pripomogel tudi njen
pustolovski duh: potovanja, odkrivanje neznanega, dejavnosti, ki začinijo
življenje in naredijo to obdobje nemara celo privlačnejše od prejšnjih.
Adela, ostani dovzetna za nove dejavnosti in vznemirjenja, ki jih prinaša življenje, in vse lepo ti želijo člani
SDZNS, SE Splošna bolnišnica Celje!
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Dan »D« za Adelo Zagoričnik

MI , VI , ONI

Stanje zaposlenih na
dan 30. 11. 2016

Delovni jubileji v
novembru in decembru
2016

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v OKTOBRU
in NOVEMBRU)

10 LET
1. Mihaela Cizerl, Telefonska centrala
2. Branka Koprivc, Dermatovenerološki oddelek
3. Mirjam Orožim, Transfuzijski center
4. Suzana Plahuta, Oddelek za žilno kirurgijo
5. Eva Planko, Referat za investicije

Stanje zaposlenih na dan 30. 11. 2016: 1904 delavci
Prihodi v oktobru in novembru 2016
• 4 zdravniki specializanti
• 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po
opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
• 6 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
opravljenem sekundariatu (pripravnikov)
• 1 diplomirana medicinska sestra v transfuzijski
medicini
• 1 delovni terapevt
• 2 radiološka inženirja
• 1 dipl. medicinska sestra – operacijska medicinska
sestra
• 1 srednja medicinska sestra v negovalni enoti
• 12 srednjih medicinskih sester v negovalni enoti pripravnikov
• 2 diplomirani medicinski sestri v negovalni enoti
• 1  finančno računovodski delavec V
• 4  zdravstvene administratorke
• 6 servirk III

20 LET
1. Nataša Koser Kolar, Dermatovenerološki oddelek
2. Katja Mulej Hren, Otroški oddelek
3. Maja Navodnik Preložnik, Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo
30 LET
1. Karlina Hatunšek, Nevrološki oddelek
2. Majda Hribernik, Pralnica
3. Ivana Lapoši, Oddelek za hematologijo in onkologijo
4. Cvetka Skale, Ginekološko-porodniški oddelek
5. Nataša Žugič, Računovodska služba
Vsem jubilantom čestitamo!

Odhodi v oktobru in novembru 2016
• 1  zdravnik specialist
• 1   zdravnik specializant
• 1   zdravnik brez specializacije/zdravnik po
opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
• 5  zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
opravljenem sekundariatu (pripravnikov)
• 1   fizioterapevt II (negovalna, diagnostična
enota)
• 1   dipl. babica v negovalni poporodni negi
• 1   diplomirana medicinska sestra v urgentni
dejavnosti
• 2   diplomirani medicinski sestri – operacijski
medicinski sestri
• 4  srednje medicinske sestre v negovalni enoti
• 4  srednje medicinske sestre v negovalni enoti pripravniki
• 1   pisarniški referent V
• 3   zdravstvene administratorke
• 1   servirka III
• 1  vzdrževalec perila
• 2  vzdrževalca IV
• 1  pomočnik direktorja

Novoletno voščilo
Naj iskrivost pisanih decembrskih luči
polepša drobne trenutke v mozaiku časa,
naj čarobnost zimskega ivja na drevju
zasenči temne misli.
Naj toplina in iskrenost besed osrečujeta vse leto.
V prazničnih dneh, ki prihajajo, vam želimo
veliko veselja, v letu 2017 pa zdravja, sreče, uspehov
pri delu in dobrega sodelovanja.
Kolektiv Ginekološko-porodniškega oddelka
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Zaključeni študiji zaposlenih
• Anja Zupan Mežnar, dr. med., je 28. 7. 2016 zaključila podiplomski magistrski študij na Medicinski fakulteti v
Ljubljani in pridobila znanstveni naslov »magistrica znanosti«.
• Simona Arnšek je 21. 6. 2016 zaključila univerzitetni študijski program 1. stopnje na Mednarodni fakulteti za
družbene in poslovne študije in pridobila strokovni naslov »diplomirana ekonomistka (UN)«.
• Nataša Juhart je 16. 11. 2016 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki zdravstveni
šoli Celje in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«.
• Milena Golouh je 21. 11. 2016 zaključila magistrski študijski program 2. stopnje na Fakulteti za upravo Ljubljana
in pridobila strokovni naslov »magistrica upravnih ved«.
IZVOLITEV V NAZIV
• Mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med., je bila izvoljen v naziv asistentke za predmetno področje »Nevrologija«. Izvolitvena doba traja od 3. 10. 2016 do 3. 10. 2019.
• Dr. Anton Jošt, dr. med., je bil izvoljen v naziv asistenta za predmetno področje »Anesteziologija z reanimatologijo«. Izvolitvena doba traja od 3. 10. 2016 do 3. 10. 2019.
POPRAVEK
V prejšnji številki smo ob objavi zaključka magistrskega študija napačno zapisali izobrazbo Simone Čretnik, ki ni
univ. dipl. org. ampak univ. dipl. ekon. Za napako se opravičujemo.

Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po potnih nalogih) za obdobje
OKTOBER – NOVEMBER 2016
Ime in priimek

NAZIV

Pričetek
izobraževanja

Kraj napotitve

Anita Božnik

5. slovenski kongres klinične kemije in
laboratorijske medicine

30.09.-1.10.2016

PORTOROŽ

Veronika Oblak

5. slovenski kongres klinične kemije in
laboratorijske medicine

30.09.-1.10.2016

PORTOROŽ

Irena Žužek

5. slovenski kongres klinične kemije in
laboratorijske medicine

30.09.-1.10.2016

PORTOROŽ

Nuša Jakopič

5. slovenski kongres klinične kemije in
laboratorijske medicine

30.09.-1.10.2016

PORTOROŽ

Asist. mag. Franci Vindišar, dr. med.

19. jesensko srečanje članov društva ekonomistov v zdravstvu

20.10.-21.10.2016 MARIBOR

Asist. mag. Jakob Koren, dr. med.

Dojenje: ključ do trajnostnega razvoja

07.10-8.10.2016

LAŠKO

Sanja Trajkovič, dr. med.

Dojenje: ključ do trajnostnega razvoja

07.10.-8.10.2016

LAŠKO

Mag. Andreja Hrovat Bukovšek

2. šola antikoagulacijske in antiagregacijske terapije

15.10.2016

BRDO PRI KRANJU

Asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik
dr. med.

Timsko delo in medsebojno sodelovanje

13.10.2016

ZREČE

Mag. Helena Korošec Jagodič, dr.
med.

Periooperativna obravnava starostnika

08.10.2016

NOVO MESTO

Matejka Štravs, univ. dipl. org.

Združimo znanja za večjo kakovost storitev in zadovoljstvo pacientov

14.10.2016

CELJE

Andrea Pavlović, dr. med.

ESCMID Observeship

10.10.-21.10.2016 MADRID

Renata Šibli, dr. med.

Onkološki vikend

28.10.2016
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Ivana Lapoši, dipl. m. s.

Opolnomočenje kliničnih mentorjev z
naprednimi znanji

08.10.2016

CELJE

Alja Jevšnik, dipl. fiziot.

Vzdrževanje dihalnih poti

12.10.2016

CELJE

Smiljana Rajh, vft

Timsko delo in medsebojno sodelovanje

13.10.2016

ZREČE

Gregor Drobež, dipl. fiziot.

Timsko delo in medsebojno sodelovanje

13.10.2016

ZREČE

Andreja Doberšek, dipl. m. s.

Nujna stanja v pediatriji in vloga m. s.

14.10.2016

RIMSKE TOPLICE

Tanja Oštir, dipl. m. s.

Nujna stanja v pediatriji in vloga m. s.

14.10.2016

RIMSKE TOPLICE

Mateja Rehar , Cokan, dipl. m. s.

Združimo znanja za večjo kakovost storitev in zadovoljstvo pacientov

14.10.2016

CELJE

Sandi Poteko, dr. med.

Eau 12th South Eastern European Meeting

22.10.-24.10.2016 SARAJEVO

Miha Pukl, dr. med.

Splošna urologija

07.10.-8.10.2016

DUNAJ

Rok Rodič, dr. med.

Splošna urologija

07.10.-8.10.2016

DUNAJ

Sandi Poteko, dr. med.

Zdravljenje lokaliziranega raka prostate
-vloga robota

07.10.2016

LJUBLJANA

Sandi Poteko, dr. med.

Urinary incontinence after robotic prostatectomy

14.10.-15.10.2016 GOSPIĆ

Mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg.

Združimo znanja za večjo kakovost storitev in zadovoljstvo pacientov

14.10.2016

CELJE

Mateja Podergajs, mag. zdr. nege

6. kongres hrvatske udruge kardioloških
sestara

04.11.-6.11.2016

ZAGREB

Asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik,
dr. med.

Mednarodni simpozij vaskularne nevrologije

11.11.2016

LJUBLJANA

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

8. goriški travmatološki dnevi

04.11.-5.11.2016

NOVA GORICA

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

Kirurški dnevi 2016 - Otrok kot kirurški
bolnik

25.11-26.11.2016

PORTOROŽ

Mag. Helena Korošec Jagodič, dr.
med.

Slovenski psihiatrični kongres

16.11.-19.11.2016 PORTOROŽ

Narisa Čazimi, dr. med.

6. kongres radiologov Slovenije

17.11.-19.11.2016 NOVA GORICA

Andrej Drozg, dr. med.

6. kongres nefrološke zdravstvene nege

24.11.-26.11.2016 PORTOROŽ

Dr. Manja Antonič, dr. med.

6. kongres nefrološke zdravstvene nege

24.11.-26.11.2016 PORTOROŽ

Marija Ignjatović, dr. med.

Dnevi internistične onkologije 2016 -pomen klinične farmakologije pri zdravljenju
raka

18.11.-19.11.2016

Urška Rugelj, dr. med.

Dnevi internistične onkologije 2016 - pomen klinične farmakologije pri zdravljenju
raka

18.11.-19.11.2016 LJUBLJANA

Marija Ignjatović, dr. med.

Dnevi internistične onkologije 2016 - pomen klinične farmakologije pri zdravljenju
raka

18.11.-19.11.2016 LJUBLJANA

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

Šola intenzivne medicine

25.11.2016

DOLENJSKE TOPLICE

Peter Weber, dr. dent. Med.

Odontogena vnetja

26.11.2016

BRDO PRI KRANJU

Matic Polak, dr. dent. med

Odontogena vnetja

26.11.2016

BRDO PRI KRANJU

Tanja Štubelj, VMS

En tim, ena rešitev

10.11.-12.11.2016 PTUJ

Eva Šoster Križnik, dr. med.

Specifična imunoterapija

11.11.2016

Samo Kocuvan, dr. med.

Kirurški dnevi 2016 - Otrok kot kirurški
bolnik

25.11.-16.11.2016 PORTOROŽ

Asist. dr. Drago Brilej, dr. med.

8. goriški travmatološki dnevi

04.11.-5.11.2016

Asist. dr. Drago Brilej, dr. med.

Kirurški dnevi 2016 - Otrok kot kirurški
bolnik

25.11.-26.11.2016 PORTOROŽ
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LJUBLJANA

NOVA GORICA

Mag. Vesna Papuga, dr. med.

Oddelek za anestezijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolezni

I

zbira zdravila za lajšanje bolečine je odvisna od jakosti, vrste in vzroka bolečine. Zdravila uvajamo stopenjsko (Tabela
št. 1), najprej neopioide, če ne zadostujejo, zamenjamo ali dodamo šibke opioide. Kadar šibki opioidi ne zadostujejo, jih zamenjamo z močnimi (1). V primeru nevropatske bolečine na vseh stopnjah zdravljenja dodamo zdravila za
modulacijo bolečine. Pri mešani obliki bolečine (primer bolečinski sindromi) so vzroki za nastanek bolečine številni
medsebojno delujoči mehanizmi, zato je pri obravnavi potreben multidisciplinarni pristop. Svetovna zdravstvena organizacija je leta 1979 priznala akupunkturo kot sodobno metodo zdravljenja bolečine in številnih bolezni.
Tabela 1. Priporočeni načini zdravljenja posameznih vrst bolečine

Nevropatska
bolečina

Visceralna
bolečina

Somatska

Vrsta bolečine

Primer

Zdravljenje

Dodatna zdravila

Mišična bolečina Sklepna in
kostna bolečina
Kostne metastaze

Blaga: neopioid (NSAR)

Bifosfonati
Kortikosteroidi
Kirurško zdravljenje
Anesteziološke metode
Obsevanje (pri raku)

Zapora črevesja
Nateg jetrne kapsule,
Tumor trebušne slinavke

Blaga: neopioid (paracetamol, metamizol)

Srednje močna: NSAR+ šibek opioid
Močna bolečina: NSAR+ močan opioid

Srednje močna: neopioid
+ šibek opioid

Anesteziološke metode (centralne in periferne blokade)

Močna bolečina: neopioid
+ močen opioid
Okvara živca
Postherpetična nevropatija,
Centralna: po ICV, poškodbi
možganov Parkinsonova
bolezen

Blaga: neopioid + dodatna zdravila (protiepileptična zdravila, antidepresivi, lokalni anestetiki,
kortikosterioidi)

Anesteziološke metode,
Fizioterapija (TENS)

Srednje močna: neopioid + šibek opioid + dodatna zdravila
Močna: neopioid + močan opioid ?
+ dodatna zdravila

Odziv na analgetično zdravljenje je individualen, pogosto odvisen od pacientovega pričakovanja, psihičnega stanja
(depresivna razpoloženjska stanja), interesa (bolniški stalež, invalidnina, upokojitev, odškodninske zahteve).
Osnovna priporočila, ki naj bi jih upoštevali pri uvajanju analgetikov so, da v najkrajšem možnem času dosežemo:
olajšanje bolečine (VAS < 3), čim manj neželenih učinkov, izboljšanje kakovosti življenja.
Zato je uspešnost zdravljenja odvisna od ocene vrste in jakosti bolečine, vključevanja pacienta v proces zdravljenja,
njegovega soglasja in sodelovanja.

Neopioidi

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije blago bolečino zdravimo z neopioidi (Tabela št. 2.). Mednje štejemo
nesteroidne antirevmatike (NSAR) in druge neopioide (paracetamol, metamizol, acetilsalicilno kislino). Vsa zdravila iz
te skupine imajo učinek zgornje meje, kar pomeni, da z večanjem odmerka ne dosežemo večjega protibolečinskega
učinka, se pa poveča možnost za nastanek hujših neželenih dogodkov. Če jih kombiniramo z opioidi, lahko pri uporabi
manjših odmerkov opioidov dosežemo enako protibolečinsko delovanje.
Tabela št. 2. Pregled neopioidov
Zdravilo
Acetilsalicilna
kislina
Paracetamol
Metamizol
Nesteroidni
antirevmatiki
(NSAR)

Običajni odmerek
(PO)
500-1000 mg/ 4-6 ur

Največji dnevni odmerek (PO)

Opomba
Zaradi stranskih učinkov jo redko uporabljamo

6000 mg

500-1000 mg/
4-6 ur
500-1000 mg/
6-8 ur

4000 mg (10-40 mg/kg Ne uporabljamo ga pri hujši okvari jeter
TM/dan)
4000 mg (10-35 mg/kg Možna alergija, zavora kostnega mozga
TM/dan)

Odvisno od posameznega zdravila

Odvisno od posameznega zdravila

Lahko povzročijo razjedo želodca in dvanajstnika, okvaro
ledvic, vplivajo na strjevanje krvi, potrebna previdnost pri
bolnikih z večjim tveganjem za srčno-žilne zaplete
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Paracetamol je učinkovit pri somatski in visceralni bolečini, ne vpliva na osrednji živčni sistem, ne povzroča evforije,
odvisnosti, fiziološke tolerance ali težav pri odtegnitvi. Ne vpliva na funkcijo trombocitov. Ima analgetično in antipiretično delovanje. Mehanizem analgetičnega delovanja je neznan. Najverjetnejši mehanizem antipiretičnega delovanja
je delovanje periferno na sintezo prostaglandinov in centralno na nižanje ravni prostaglandinov v hipotalamusu. Zaradi presnove v jetrih je pri čezmerni uporabi lahko toksičen. Previdnost je potrebna pri zlorabi alkohola, podhranjenosti, okvari jeter in sočasni uporabi zdravil, ki inducirajo encime cytokrom P 450 (2).
Meramizol je učinkovit analgetik in antipiretik, nima protivnetnega delovanja. Čeprav se uporablja že od leta 1922,
mehanizem delovanja ni znan. Najverjetneje gre za inhibicijo COX 3 izoencima in znižanje sinteze prostaglandinov v
zadnjih koreninah hrbtenjače, je pa slab COX 1 in COX 2 inhibitor. Uporablja se pri visceralni bolečini. Njegova uporaba je povezana z okvaro kostnega mozga (agranulocitoza, aplastična anemija), kronično ledvično okvaro, okvaro
prebavil. V nekaterih državah (Skandinavija) se že od 70-tih let prejšnjega stoletja ne uporablja. Previdnost je potrebna pri pacientih s hudim jetrnim, ledvičnim ali srčnim popuščanjem, nestabilnim krvnim tlakom, KOPB, razjedami na
prebavilih (3).
Acetilsalicilna kislina se pogosto uporablja za zdravljenje akutne bolečine. Ima analgetični in protivnetni učinek, vpliva na strjevanje krvi, draži sluznice želodca in dvanajstnika. Pri kronični bolečini se zaradi številnih neželenih učinkov
ne uporablja.
Nesteroidni antirevmatiki vplivajo na inhibicijo ciklooksigenaze (COX 1 in COX 2), imajo analgetično delovanje (zavirajo nastanek prostaglandina), protivnetno (zavirajo prostaglandine, ki povzročajo vazodilatacijo, povečano permeabilnost ožilja in pojav edema) ter antipiretično delovanje (interlevkini, ki jih izločajo makrofagi, in prostaglandini
spreminjajo nastavitev temperaturne točke v temperaturnem centru v hipotalamusu na višjo raven). Učinkoviti so pri
somatski bolečini (kostni). Ne povzročajo odvisnosti in tolerance. Dražijo sluznico želodca in dvanajstnika in lahko
povzročijo razjedo ter okvaro ledvic. Ne uporabljamo jih pri pacientih z večjim tveganjem za srčno-žilne zaplete ali
pri hujši okvari ledvic. Previdnost je potrebna pri pacientih, ki jemljejo antikoagulantna zdravila, saj podaljšajo čas
strjevanja krvi (4).

Šibki opioidi

Uporabljajo se za lajšanje srednje močne bolečine (3-6/10 po VAS). Pogosti so neželeni učinki zdravil (vrtoglavica,
slabost, bruhanje, zaspanost, zaprtje), zlasti pri visokih odmerkih.
Tabela št. 3. Pregled šibkih opioidov
Zdravilo

Običajni odmerek
(p.o.)

Kodein

30-60 mg/4-6 ur

Dihidrokodein (oblika s podaljšanim sproščanjem)

60-90 mg/12 ur

Tramadol
(kratkotrajno delujoči)

Največji dnevni odmerek (p.o.)

Pomiri dražeč kašelj
240 mg

50- 100 mg/ 6-8 ur
400 mg (600 mg)

Tramadol (dolgodelujoči)

1-2 tbl (37,5/325 mg)
/8 ur ali 1 tbl (75/650
mg) /8 ur

Tramadol/paracetamol s podaljšanim delovanjem

1 tbl (75/650 mg)/ 12
ur

Za zdravljenje stabilne bolečine

Za titracijo odmerka dolgodelujočega
tramadola in zdravljenje prebijajoče
bolečine
Za zdravljenje stabilne srednje močne
bolečine

100 mg/12 ur

Tramadol + paracetamol

Opomba

300 mg tramadola/
2600 mg paracetamola

2 tbl

Za zdravljenje prebijajoče bolečine

Za zdravljenje stabilne srednje močne
bolečine

Dihidrokodein je najpogosteje v sirupu za pomirjanje kašlja. Največji dnevni odmerek je 240 mg, kar je ekvivalent 40
mg morfina).
Tramadol je neselektivni agonist μ,κ,δ opioidnih receptorjev v hrbtenjači, zavira ponovni prevzem noradrenalina in
zveča sproščanje serotonina v descendentnih inhibitornih poteh za bolečino. Indiciran je za kronično nerakavo in
nociceptivno bolečino. V večjih analgetičnih odmerkih ne zavira dihalnega centra, ne vpliva na črevesno peristaltiko,
običajno so vplivi na kardiovaskularni sistem blagi. Pri visokih odmerkih se pojavijo neželeni dogodki (vrtoglavica,
slabost, bruhanje, zaprtje). V kombinaciji z metamizolom ali paracetamolom dosežemo hiter začetek delovanja ter
manj neželenih dogodkov (5, 6, 7).
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Močni opioidi se uporabljajo za zdravljenje močne bolečine (6 do 10/10 po VAS). Pri uvajanju opioidnega zdravila
uporabljamo titracijo s kratkodelujočim morfinom. Pravi odmerek morfina je tisti, ki olajša bolečino. Če kljub večanju odmerka opioidnega zdravila ne dosežemo lajšanja bolečine ali se pojavijo neželeni učinki (slabost, vrtoglavica,
bruhanje, zaprtje, srbečica) ga zamenjamo z drugim močnim opioidom. Najbolj primeren vnos zdravila je skozi usta.
Pri subkutani ali intravenski aplikaciji je odmerek 1/3 odmerka skozi usta. Pri neprekinjenem iv. dajanju morfina se
toleranca razvije hitreje kot pri aplikaciji skozi usta. Pri neprekinjeni podkožni aplikaciji je zagotovljena stalna raven
analgetika.
Tabela št. 4. Pregled močnih opioidov
Zdravilo
Morfin (kratkodelujoči)
Morfin
(dolgodelujoča oblika)
Metadon (kratkodelujoča oblika)
Oksikodon (dolgodelujoča oblika)
Hidromorfon (dolgodelujoči), caps.
Hidromorfon OROS (dolgodelujoči) tbl.
Transdermalni fentanil (dolgodelujoči)

Transdermalni buprenorfin (dolgodelujoči)

Običajni odmerek

Opomba

10-20 mg/ 4 ure

Subkutano apliciramo 1/3 peroralnega
odmerka

30-90 mg/ 12 ur
ali
60-180 mg/ 24 ur

Tablete ne smemo zdrobiti, lahko jo damo
rektalno

10-30/ 6-8 ur

Dolga razpolovna doba, podaljšana toksičnost

10-40 mg/ 12 ur

Dvofazno sproščanje in aktivni presnovki,
ki se ponovno presnavljajo v jetrih

8 mg/ 12 ur

Vsebino kapsule lahko potresemo po hladni redki hrani

16 mg/ 24 ur
25-50 μg/ 72 ur

Počasen učinek prvih odmerkov, podaljšan učinek zadnjega odmerka; za stabilno
bolečino

35-52,5 μg/ 96 ur

Počasen učinek prvih odmerkov, podaljšan
učinek zadnjega odmerka

Morfin uporabljamo za zdravljenje močne bolečine. Analgetične in neželene učinke drugih opioidov primerjamo z
učinkom morfina (8). Kratkodelujoči morfin uporabljamo za titracijo odmerka ter za lajšanje prebijajoče bolečine (prehodno poslabšanje bolečine pri stabilni, dobro zdravljeni bolečini). Zaužiti odmerek kratkodelujočega morfina začne
delovati že po 20 minutah, največjo plazemsko koncentracijo doseže po 60 minutah in deluje tri do štiri ure. Zato za
titracijo odmerka dolgodelujočega morfina uporabljamo kratkodelujočega v štiriurnem intervalu. V prvih dneh pri
uvajanju morfina lahko pride do sedacije, zato ga je treba titrirati glede na jakost bolečine.
Pacientu s stabilno bolečino predpišemo dolgodelujočo obliko in rešilni odmerek kratkodelujočega morfina. Pri dolgodelujočem (s podaljšanim sproščanjem) je začetek delovanja po eni do dveh urah, največji učinek nastopi po štirih
urah, večina deluje 12 ur. Če zdravljenje z morfinom ni potrebno, odmerek postopoma manjšamo in ga v nekaj dneh
ukinemo. Večji odmerek je potreben pri napredovanju bolezni. Analgetični odmerki bolniku ne podaljšajo ali skrajšajo
življenja, vendar lahko izboljšajo njegovo kakovost.
Pri uporabi morfinov je potrebna previdnost pri pacientih z okvarjenim delovanjem ledvic ali jeter. Zdravljenje začenjamo z manjšim odmerkom ali daljšim intervalom med posameznimi odmerki kratkodelujočega morfina.
Oksikodon se pogosto uporablja. Je približno dvakrat močnejši kot morfin in ga bolniki dobro prenašajo. Ima dvofazno delovanje, presnavlja se v jetrih v aktivne presnovke, ki se ponovno presnavljajo. Posledica začetnega sproščanja
je hiter začetek delovanja. Podaljšano sproščanje zagotavlja 12-urno delovanje (9).
Hidromorfon je čisti μ-opioidni agonist. Približno pet- do desetkrat je močnejši od morfina. Nima aktivnih presnovkov
in povzroča manj neželenih učinkov (10).
Fentanil transdermalni obliž je polsintetski opioid, približno stokrat močnejši od morfina. Absorbira se skozi kožo in
postopoma v 12 do 16 urah doseže serumsko koncentracijo, ki se vzdržuje 72 ur. Pri ponovni aplikaciji obliža enake
jakosti se serumska koncentracija ne spreminja. Po odstranitvi obliža učinek traja še 22 do 25 ur. Zaradi počasnega začetka delovanja je primeren za stabilno bolečino. Primeren je tudi za paciente, ki ne morejo požirati ali imajo prebavne
težave. Za prebijajočo bolečino se uporablja fentanil v obliki podjezičnih tablet, bukalnih tablet ali razpršila. Povzroča
manj zaprtja kot morfin. Povišana telesna temperatura poveča sproščanje zdravila iz obliža. Močno potenje lahko
vpliva na odstop obliža od kože (Slika št. 1). Ni primeren za kahektične paciente, saj je resorpcija zdravila neustrezna
in ne zagotavlja dobre analgezije ali pa se pojavijo neželeni učinki.
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Slika 1. Nepravilno nameščen ali odlepljen obliž nima želenega učinka
Buprenorfin transdermalni obliž je delni agonist za μ-receptorje in antagonist za κ-opioidne receptorje. Zato uporaba morfinov za prebijajočo bolečino ne zagotovi dobrega učinka. Tako kot fentanilski obliž ima počasen začetek
delovanja in podaljšano delovanje. Zamenjamo ga po 96 urah. Primeren je za paciente s stabilno bolečino.
Metadon je peroralni sintetični opioid, ki se hitro, v 30 minutah absorbira in najvišjo koncentracijo doseže po štirih
urah. Deluje na NMDA receptorje in se ponekod uporablja za zdravljenje nevropatske bolečine (11). Odmerjanje je
individualno zaradi bifazičnega delovanja in različno dolge razpolovne dobe pri posameznem pacientu.

Uvajanje morfinov

Ustrezen odmerek opioida, ki bo zagotovil dober analgetični učinek in najmanj neželenih učinkov, določimo s titracijo. Starim, hudo prizadetim pacientom ter pacientom z ledvično okvaro predpišemo manjše začetne odmerke ali v
daljših časovnih intervalih (6 do 8 ur). Tako preprečimo neželene učinke (zmedenost, zaspanost).
Pri pacientih, ki že imajo predpisan največji možni odmerek šibkega opioida (kodein 240 mg = 40 mg morfina, ali
tramadol 400 mg = 60 mg morfina) in s tem ne dosežemo želenega učinka, začnemo zdravljenje z močnim opioidom.
Predpišemo 5 do 10 mg kratkodelujočega morfina (morfinske kapljice ali sevredol) na štiri ure. Pred spanjem lahko
zaužije večerni in nočni odmerek naenkrat. Če olajšanje ni zadostno, lahko vzame dodatni »rešilni« odmerek, ki je enak
štiriurnemu odmerku. Če bolečina ni dovolj olajšana, lahko titracijski odmerek povečamo za 30 do 50 %. Ko dosežemo
zadostno olajšanje, skupni dnevni odmerek predpišemo v obliki dolgodelujočega morfina v 12-urnem presledku (12).
Primer: Pacient je v 24 urah zaužil šestkrat po 10 mg sevredola. Dnevni odmerek dolgodelujočega morfina je tako 60
mg, razdeljen v dva odmerka (30 mg/12 ur dolgodelujočega morfina). Tako olajšamo osnovno bolečino. Za prebijajočo bolečino pacientu predpišemo 1/6 dnevnega odmerka v obliki kratkodelujočega morfina na štiri ure po potrebi.
Če pacient še ni jemal opioidnih zdravil in ima hude bolečine, učinkoviti odmerek dolgodelujočega opioida prav tako
določimo s titracijo (12). Uporabljamo kratkodelujoči morfin v manjšem začetnem odmerku (5 mg).
Primer: Pacient je v 24 urah potreboval osem odmerkov po 5 mg (5 kapljic = 5 mg) morfina 20 mg/ml. Dnevni odmerek
dolgodelujočega morfina je 40 mg v dveh odmerkih (20 mg/12 ur).
Pacientu, ki že jemlje močan opioid in mu ta ne zadošča, učinkovit dnevni odmerek ponovno titriramo s kratkodelujočim opioidom (1/6 dnevnega odmerka).
Če z visokim odmerkom izbranega opioida ne dosežemo želenega učinka ali se pojavljajo neželeni učinki, ga zamenjamo z drugim močnim opioidom (12). Rotacija opioidov je smiselna zaradi nepopolne navzkrižne tolerance za
analgetične učinke opioida. Pri tem uporabljamo tabelo primerjalnih odmerkov opioidov (Tabela št. 5).
Tabela št. 5. Primerjava posameznih analgetikov med seboj po učinkovitosti
Ime

Zaščiteno ime

Jakost zdravila (mg)

Morfin (mg)

Morfin, Sevredol

10

20

30

60

120

Tramadol (mg)

Tramal, Tadol, Zaldiar, Doreta

50

100

150

300

600

Piritramid (mg)

Dipidolor

12,5

25

37,5

70

Oksikodon (mg)

Oxyconti, Targinact

10

15

30

60

90

Hidromorfon (mg)

Palladone, Jurnista

4

8

16

24

Tapentadol (mg)

Palexia

150

300

450

Fentanil

Durogesic, Epufen,

12,5

25

50

75

(μg/h)

Matrifen

Buprenorfin (μg/h)

Transtec

17,5

35

52,5

70

Metamizol

Analgin

1g

Acetaminofen

Paracetamol, Lekadol

1g

Brufen

Brufen, Ibuprofen

400

32

180

Titracija transdermalnega fentanila

Obliž predpišemo, kadar zdravljenje s peroralnim morfinom ni mogoče (slabost, bruhanje, nezmožnost požiranja, zaprtje) ali pri stabilni kronični bolečini brez velikega nihanja. Pri zamenjavi upoštevamo ekvivalentni dnevni odmerek
morfina.
Primer: Pacient je jemal oksikontin v odmerku 2 x 15 mg (30 mg oksikontina), kar je ekvivalent 60 mg morfina ali 25
μg/uro fentanila transdermalno (glej tabelo primerjalnih odmerkov analgetikov).
Za titracijo prvega odmerka fentanilskega obliža uporabljamo kratkodelujoči morfin (tbl. sevredol, morfinske kapljice). Če pacient potrebuje več kot šest odmerkov po 10 mg kratkodelujočega morfina, povečamo odmerek fentanilskega obliža za 25 μg/uro (12).
Za titracijo lahko uporabljamo tudi podjezično/bukalno tableto fentanila ali razpršilo, vendar je titracija zahtevna,
pacienti pogosto ne razumejo navodila, potreben je nadzor. Za prebijajočo bolečino predpišemo 100 μg fentanila, odmerek lahko bolnik ponovi čez 30 do 60 min, naslednji odmerek čez štiri ure je 200 μg. Nadaljuje z enakim odmerkom
ali ga v primeru nezadostnega lajšanja bolečine ponovno poveča. Takšna navodila bolnika in njegove svojce lahko
zmedejo, poveča se tveganje za neželene dogodke.

Podkožne infuzije opioidov

Podkožno aplikacijo analgetikov uporabljamo za zdravljenje bolečine, ko peroralni vnos zdravila ni možen (bruhanje,
nezmožnost požiranja, huda oslabelost, huda demenca, zmedenost), kadar pacient ne obvladuje več svoje bolečine
in potrebuje visok odmerek zdravil za lajšanje osnovne bolečine, kadar je potrebno zdravljenje več simptomov hkrati
(bolečina, bruhanje, nemir, dihalna stiska), ali je potrebno zdraviti nevropatsko bolečino, ko ostali načini niso izvedljivi
(12,13).
Prednost takega dajanja zdravil je, da z manjšimi odmerki dosežemo razmeroma stabilne koncentracije zdravila v
plazmi, večja biološka razpoložljivost zdravila, stalno dovajanje, ohranjeni sta mobilnost in neodvisnost pacienta, ki je
lahko v domačem okolju (večje udobje). V infuzijo ob analgetiku (vsi opioidi razen petidina= dolantina) lahko dodamo
še druga zdravila: neopioide ( ketoprofen, metamizol), sedativ (midazolam), kortikosteroid (deksametazon), antiemetik (haloperidol, vsi setrononi, metoklopramid), zaviralec H2 receptorjev (ranitidin), oktreotid, atropin, glikopirolat,
skopolamin, butilskopolamin ali zdravila za zdravljenje nevropatske bolečine (ketamin, lidokain).
Po potrebi pacienta lahko tudi hidriramo (hipodermokliza) z aplikacijo 0,9-odstotnega NaCl ali 5-odstotne glukoze
500 ml/ 8 do 12 ur (ne več kot 2 ml/ uro ali 14 gtt/min na eno vbodno mesto). Indikacije za hipodermoklizo so blaga
do zmerna dehidracija, preprečevanje zaprtja zaradi dehidracije, zmedenost, žeja (14).
Pomanjkljivosti tega načina zdravljenja so, da se na mestu vstavitve subkutane iglice lahko pojavi vnetje, odmerka ne
moremo hitro spreminjati, pacient potrebuje nadzor zdravnika in patronažne medicinske sestre, strah, da je to zadnja
možnost, potrebno je šolanja svojcev, patronažnih in drugih medicinskih sester za rokovanje s črpalko (12).
Zdravljenje je kontraindicirano pri hudi trombocitopeniji (nevarnost krvavitve), anasarki, šoku ali kadar se pacient ne
strinja s tem načinom zdravljenja.

Sliki št. 2 in 3. Postavitev subkutane iglice za podkožno aplikacijo zdravil. V podkožje lahko vstavimo iv. kanilo debeline
22 ali 24 G ali intimo (na sliki), ki jo pritrdimo s prozornim obližem (nadzor vbodnega mesta). Običajno vbodno mesto je
na prsnem košu nad dojkami. Druga možna vbodna mesta so na hrbtu med lopaticama, na nadlahti, trebuhu, stegnu.
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Odmerek prvega zdravila zmanjšamo za tretjino do polovico in ga zamenjamo s primerjalnim odmerkom drugega
opioidnega zdravila.
Primer: Pacient ima predpisan oksikontin 2 x 40 (ekvivalent 160 mg morfinov). Še vedno ima hude bolečine. Bazalna
bolečina ni olajšana. Zakaj? Ali smo prepoznali vrsto bolečine? Ali je pot aplikacije ustrezna? Dnevni odmerek oksikontina lahko povečamo za 30 do 50 %. Mogoče je potrebno lajšati drugo vrsto bolečine (kostna bolečina, nevropatska
bolečina). Tretja možnost je, da zamenjamo opioidno zdravilo ter pot vnosa (rotacija opioidov): izberemo tretjino
manjši odmerek drugega zdravila (120 mg morfina = 16 mg hidromorfina), ki ga razdelimo v dva dnevna odmerka (2
x 8 mg hidromorfona).
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Slika št 4. Namestitev podkožne črpalke, vsebina analgetične mešanice je zabeležena.
Elastomerna črpalka je balon, napolnjen z analgetično mešanico, ki z enakomernim krčenjem zagotavlja enakomerno vbrizgavanje zdravil skozi kanilo v podkožje. Uporabljamo eno- in dvodnevne črpalke za preverjanje ustreznosti
odmerka, nato namestimo pet- ali sedemdnevno črpalko. Za prebijajočo bolečino predpišemo rešilni odmerek kratkodelujočega morfina v odmerku 1/6 dnevnega odmerka v črpalki.
Vbodno mesto dnevno preverjamo in ga v primeru vnetja zamenjamo. Prav tako kontroliramo delovanje črpalke.
Če se počasi prazni, je to znak, da je bodisi v podkožju edem, vnetje, zatrdlina ali sistem kolenči. Pacient ne dobi
zadostnega odmerka zdravil in bolečina se okrepi. Zato je treba zamenjati vbodno mesto. Včasih se črpalka prehitro
izprazni. Vzrok za to je večinoma zatekanje ob vstavljeni kanili ali na mestu stika sistema z iglico, tako da zdravilo
zateka. Tudi v tem primeru pacient ne dobi ustreznega odmerka zdravil, bolečina se okrepi in je ob tem nemiren ali
potrebuje večje število rešilnih odmerkov morfina.

Dodatna zdravila s sekundarnim analgetičnim učinkom

To so zdravila, registrirana za zdravljenje drugih bolezni, vendar se lahko uporabljajo za lajšanje simptomov na vseh
stopnjah lajšanja bolečine.
Antidepresivi v majhnem odmerku imajo antidepresivni in analgetični učinek (amitriptilin, duloksetin, venlafaksin).
Uporabljajo se pri zdravljenju nevropatske, pekoče bolečine. Delujejo na zaviranje prenosa bolečine preko serotoninskega in noradrenalinskega sistema (15).
Protiepileptična zdravila (karbamazepin, gabapentin, pregabalin) zavirajo spontano aktivnost in povečano vzdražnost v poškodovanem živčevju in delujejo na ionske kanale. Zaradi številnih neželenih učinkov (slabost, vrtoglavica,
zaspanost, bruhanje, levkopenija) jih uvajamo postopoma z začetnim večernim odmerkom do želenega učinka.
Bifosfonati (klodronat, pamidronat, zoledronska kislina, ibandonska kislina) se uporabljajo za zdravljenje hiperkalciemije in pri zdravljenju kostne bolečine zaradi raka. Zavirajo osteolizo z delovanjem na osteoklaste, tako preprečujejo
nadaljnje redčenje kosti in možnost patološkega zloma. Apliciramo jih parenteralno v obliki hitre infuzije v ciklih.
Kortikosteroidi (deksametazon, metilprednizolon) imajo močan protivnetni in protiedemski učinek in jih uporabljamo tam, kjer se pojavita vnetje in edem (okužba, nateg jetrne kapsule, kostne metastaze, pritisk na živčevje v hrbtenjači ali na živčne pleteže, pri glavobolih zaradi povišanega pritiska). Zadnji odmerek naj bolnik vzame pred 18. uro
zvečer zaradi možnih težav z nespečnostjo. Pri sočasni uporabi NSAR lahko nastanejo razjede na želodcu ali dvanajstniku.
Nevrostimulativne metode zagotavljajo stimulacijo živčnih poti, po katerih se prenaša bolečina, z vstavitvijo elektrod
na ravni hrbtenjače.
Nevroablativne metode so metode kirurške prekinitve živčnih poti za prenos bolečine na ravni hrbtenjače in možganov.
Kirurške metode stabilizirajo zlome in zmanjšajo bolečino, pri zapori črevesja zaradi tumorja omogočijo razbremenitev in boljšo kakovost življenja.
Paliativno obsevanje kostnih zasevkov pri raku zmanjša bolečino.
Kemoterapija in hormonska terapija pri zdravljenju raka, če je ta občutljiv, zmanjšata bolečino.
Anesteziološke metode omogočajo periferno ali centralno blokado živčevja in na ta način lajšajo bolečino.
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Tisto, kar naredite danes in vsak dan, do največje mere
določa kakovost vaše prihodnosti. Vznemirljivo je
spoznanje,
da danes
lahko
posadite
ki bodo
Tisto,
kar naredite
danes
in vsak
dan,semena,
do največje
mere
določa
kakovost vaše prihodnosti. Vznemirljivo je
jutri vzklila.

spoznanje, da danes lahko posadite semena, ki bodo
jutri
vzklila.dar, ki ga lahko nekomu podarite, je dar
Največji

vašega pričakovanja njegovega uspeha.

Največji dar, ki ga lahko nekomu podarite, je dar
vašega pričakovanja njegovega uspeha.

Želimo vam prijetne in zadovoljne božične praznike, v

Želimo
vampa
prijetne
in zadovoljne
praznike, v
letu 2017
obilo sreče,
smeha, božične
osebnega
letu 2017 pa obilo sreče, smeha, osebnega
zadovoljstva in delovnih uspehov.
zadovoljstva in delovnih uspehov.

Kolektivnevrološkega
nevrološkegaoddelka
oddelka
Kolektiv

D. Š. : Poti zimskega prebujanja
So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti, na katerih se marsikaj doživi,
so poti, ki vodijo v nova spoznanja
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.
Prijetno potovanje skozi leto 201 7 vam želi
osebje Transfuzijskega centra.
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Preprečevanje okužb, povezanih z
urinskimi katetri v bolnišnici
Samra Mešanović, dipl. m. s.
Urološki oddelek

O

kužbe sečil spadajo med najpogostejše bolnišnične okužbe, ki
predstavljajo do 40 % okužb v akutnih bolnišnicah (Bell, 2011), in kar
70 do 80 % teh okužb je povezanih z
vstavljenim urinskim katetrom (Lo, et
al., 2014).
Pogostnost okužb sečil je v vseh starostnih skupinah večja pri ženskah
kot pri moških (Rowe & Juthani Mehta, 2013). Glavni vzrok za to je razlika v
anatomiji človeka. Pri ženskah je sečnica krajša kot pri moških in je bližje
nožnici in anusu, zato je možnost
okužbe večja, ker je lažji vdor bakterij,
ki izvirajo iz črevesja, sečnice ali zunanjega spolovila (Koder, 2014). Prevalenca bolnišničnih okužb pri ženskah
je največja pri starosti nad 65 let in
najmanjša do enega leta starosti, pri
moškem pa je najmanjša od enega do
35 let, največkrat se pojavi po 65. letu
starosti (Vrbanec, 2012).
Katetrizacija je uvajanje gumijastega
ali plastičnega katetra v mehur skozi
uretro (sečno cev) (Ivanuša & Železnik, 2008). Smernice HICPAC (2009)
poleg pravilne indikacije za uvedbo
urinskega katetra za preprečevanje
okužb priporočajo tudi aseptično
uvedbo z ustrezno usposobljenim
osebjem, uporabo aseptične tehnike
in sterilnih pripomočkov ter higieno rok (ob predpostavki, da se čista
tehnika uporablja pri intermitentni
katetrizaciji).

Pacienti včasih dobijo urinski kateter
tudi po nepotrebnem, zaradi česar je
možnost zapletov in nastanka okužb
po nepotrebnem večja (Saint in sodelavci, 2008). Pomemben dejavnik za
razvoj bakteriurije je trajanje katetrizacije (Nicolle, 2014). Z vsakim dnem
katetrizacije je možnost porasta bakteriurije za 3 do 7 % (Lo, et al., 2014).
Bolnišnice in ustanove, ki opravljajo
katetrizacijo, morajo imeti napisane
kriterije za preprečevanje nastanka okužbe preko urinskega katetra
(Delovna skupina pri Ministrstvu za
zdravje RS, 2009a) z opredeljenimi
zahtevami za uporabo, vstavitev in
vzdrževanje urinskega katetra (Lo, et nik, 2003) v Splošni bolnišnici Celje.
al., 2014).
V obeh virih je navedeno, da je treba
urinsko vrečko izprazniti trikrat dnevV Splošni bolnišnici Celje smo opravili no (na 8 ur) oziroma prej, če je polna
raziskavo, v kateri smo pregledali 50 do dveh tretjin.
dokumentacij pacientov, in sicer 25 Menjava urinske vrečke je bila
na kirurškem ter 25 na internističnem opravljena po standardu zdravstvene
oddelku. Uporabili smo nenaključni, nege oziroma po navodilih proizvanamenski vzorec.
jalca. Urinski kateter so menjali, če ga
V vzorec je bilo zajetih 30 (60 %) žensk je pacient izpulil sam. Vrsta urinskega
in 20 (40 %) moških. Več kot 71 let je katetra ni bila zabeležena pri nobebilo starih 41 (82 %) pacientov, ki so nem pacientu, velikost pa samo pri
imeli vstavljen urinski kateter. Pov- pacientih na internističnem oddelku.
prečno trajanje katetrizacije na kirur- Vsi pacienti so imeli vstavljen urinski
škem oddelku je bilo 11,36 dni in na kateter velikosti 16 Ch, kar je skladno
internističnem 12,16 dni.
s priporočili Markića in sodelavcev
Pri pregledu dokumentacij pacientov (2013).
smo prišli do spoznanja, da je na ki- Sterle in sodelavci (2006) so opisali
rurškem in internističnem oddelku indikacije za vstavitev urinskega kakar veliko razlik glede načrtovanja in tetra in jih razvrstili glede na namene
izvajanja zdravstvene nege, še pose- in trajanje katetrizacije. Na osnovi teh
bej pri anogenitalni negi.
indikacij je bil ustrezno vstavljen urinRezultati so pokazali, da anogenital- ski kateter pri petih (10 %) pacientih
na nega niti ni bila vedno načrtova- ob zastoju urina in pri 12 (24 %) zana trikrat dnevno, kot je navedeno v radi operativnega posega. Pri slednjih
negovalnem standardu Katetrizacija ni bil pravočasno odstranjen. Pri deženske (Tovornik, et al., 2003) ali kot setih (20 %) pacientih je bil razlog za
navajata Ivanuša & Železnik (2008), vstavitev možganska kap in pri osmih
pa tudi ne opravljena.
(16 %) inkontinenca. To nista razloga
Na obeh oddelkih so načrtovali in za vstavitev. Pri 15 (30 %) pacientih ni
opravljali praznjenje urinske vrečke bilo navedenega razloga za vstavitev,
le dvakrat dnevno, kar ni v skladu s tako da ni mogoče ugotoviti vzroka.
smernicami, ki jih je pripravila Delov- Urinski kateter je bil pri 60 % pacienna skupina pri Ministrstvu za zdravje tov odstranjen šele predzadnji dan
RS (2009a) in negovalnim standar- hospitalizacije ali ob odpustu. Ker
dom Menjava urinske vrečke (Tovor- nihče od pacientov ni bil odpuščen z
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urinskim katetrom, lahko sklepamo,
da bi ga lahko odstranili že prej. Sporna je predvsem odstranitev na dan
odpusta, ker bi morali po navedbah
Bahuna in sodelavcev (2010) vsaj 24
ur po odstranitvi spremljati pacientovo tekočinsko stanje oziroma obvestiti zdravnika, če pacient osem ur po
odstranitvi še ni uriniral.
V odpustni dokumentaciji je imelo 20
(46 %) pacientov zabeleženo okužbo
sečil. Okužba sečil se je na kirurškem
oddelku pojavila pri dveh pacientih,
ki sta imela vstavljen urinski kateter
več kot šest dni, in kar pri sedmih pacientih, katerim je bil vstavljen 11 do

Okužbe, povezane z urinskim katetrom, imajo neposreden vpliv na
povečanje stroškov zdravljenja in
porabo virov ter posredno prispevajo k višji porabi protimikrobnih zdravil, (Saint et al., 2009 cited in DICON,
2013). Te podatke lahko primerjamo s
podatki, ki smo jih pridobili iz lekarne Splošne bolnišnice Celje. Poleg
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Zdravstvena nega je pomembna v
procesu zdravljenja in pri ugotavljanju pacientovih potreb, poteku ter
izidu zdravljena. Medicinske sestre
so tiste, ki največ časa preživijo s pacienti, zato morajo skrbeti za čim bolj
naravno izločanje urina ter poznati
možne zaplete. Vsakemu pacientu
mora biti zagotovljena kakovostna in
neprekinjena zdravstvena nega.
Z doslednim upoštevanjem smernic
in standardov zdravstvene nege bi
lahko preprečili večje število okužb
sečil, povezanih z urinskimi katetri,
ki so bile v našem primeru zabeležene skoraj pri polovici pacientov.
Potrebno bo opredeliti indikacije za
vstavitev urinskega katetra ter trajanje katetrizacije. Pri tem bodo morali
sodelovati vsi, tako medicinske sestre
kot zdravniki.
Poskrbeti bo treba, da se bodo delavnice »Zdravstvena nega pacienta z
urinskim katetrom« udeležile vse medicinske sestre, ki se je doslej še niso,
ter uvesti predavanja, ki bi na praktičnih primerih prikazala zaplete, ki nastanejo pri pacientu zaradi uvedenega
urinskega katetra, predstaviti finančni
vidik in predvsem apelirati na medicinske sestre, da je mogoče z uporabo
številnih drugih pripomočkov, kot so
npr. inkontinenčne podloge, prav tako
dobro poskrbeti za pacienta.

Z DRAVS T VE NA NNE G A

antibiotikov potrebujejo pacienti še
druge pripomočke, ki so potrebni za
aplikacijo zdravila (100 ml fiziološke
raztopine, iv. kanal, sistem za iv. kanal,
…), kar znaša približno 10 € na enega
pacienta. Če seštejemo vse stroške,
skupaj dobimo približno 1.990,46 €
za deset dni zdravljenja okužb sečil
z antibiotiki. Upoštevati moramo, da
je to le del stroškov, ki so povezani z
vstavljenim urinskim katetrom, ter
da nimamo točnih podatkov, koliko
dni so pacienti jemali antibiotike in
15 dni. Na internističnem oddelku je kakšne preiskave so bile opravljene
bil pojav okužbe sečil enakomerno za potrditev okužb sečil. Verjetno bi
razporejen pri pacientih, od tistih, ki bili stroški še večji.
so imeli vstavljenega le do pet dni, do
tistih, ki so ga imeli več kot 30 dni. Vsi
pacienti so dobivali antibiotik.

S VE T U JE MO, POJAS NJUJE MO

Strokovno srečanje z
notranjimi revizorji z Dunaja
Mag. Irma Kovač

Služba za notranjo revizijo

P

odročje notranjega nadzora javnih financ, katerega sestavina je
tudi notranjerevizijska dejavnost, je
v naši bolnišnici močno vpeto v naše
poslovno okolje. Od leta 2003 v bolnišnici deluje lastna služba za notranjo revizijo. Ena od naših strateških
usmeritev na področju notranjega
nadzora je navezovanje stikov z nosilci notranjerevizijske stroke na področju javne zdravstvene dejavnosti
v ostalih evropskih državah. Svoje
strateške usmeritve na tem področju
uresničujemo tudi v obliki aktivnosti preko članstva v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, s sedežem v Ljubljani.

Dunajsko Združenje javnih zdravstvenih ustanov je eno največjih nosilcev
javne zdravstvene dejavnosti v Avstriji in združuje splošno bolnišnico Dunaj (Allgemeines Krankenhaus Wien),
štiri zdravstvene domove, pet centrov
socialne medicine, 13 centrov za geriatrično medicino, en center socialne
terapije in en center za nego). V teh
ustanovah letno oskrbijo 400.000
bolnišničnih pacientov (skupne javne
namestitvene zmogljivosti v mestu
obsegajo 8.700 postelj) in opravijo
3,5 milijonov ambulantnih obravnav.
V centrih za geriatrično medicino in
negovalnih domovih oskrbujejo letno 3.300 varovancev.

V lanskem letu, v mesecu oktobru,
smo notranji revizorji, ki smo zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih, v
organizaciji Združenja zdravstvenih
zavodov Slovenije, obiskali svoje stanovske kolege na Dunaju. Spoznali
smo njihovo ureditev notranje revizije na področju zdravstvene dejavnosti, ki se financira iz davkov. Poleg
javnih imajo na Dunaju tudi vrsto zasebnih bolnišnic, ki so v celoti izvzete
iz mestnega proračuna in se financirajo izključno na podlagi tržnih zakonitosti. Pri tem velja opomniti, da je
Dunaj milijonsko mesto, ki ima v Avstriji status samostojne regije.

Vse te ustanove vodi generalna direkcija, v okviru katere so organizirane podporne službe (npr. KAV-IT,
perilo, nabava materiala in ostalo).
Javno zdravstveno dejavnost izvaja
31.600 sodelavcev, pri čemer so letni stroški dela na ravni 1,7 milijard
evrov. Za izvajanje javne zdravstvene dejavnosti mesto nameni 2,9 milijard evrov.

- več kakovosti za meščane in manj
zgradb,
- več investicij in manj obratovalnih
stroškov,
- več samostojnosti in manj birokracije,
- več transparentnosti in manj lobiranja,
- večji nadzor nad stroški in manj
skrbi,
- več zadovoljstva med sodelavci in
manj egoizma,
- večjo ponudbo storitev in manj
neizrabljenih zmogljivosti,
- večjo usmerjenost v pacienta in
manjšo izguba časa.

Mesto Dunaj ima od leta 2007 zasnovan tudi koncept geriatrije, ki temelji
na naslednjih izhodiščih:
- zagotavljanje visoke kakovosti za
varovance blizu prebivališč,
- socialno-medicinska oskrba v
vzdušju doma,
- paliativna oskrba,
- izgradnja novih ustanov in generalna sanacija obstoječih,
- nove upravne strukture,
- osem novih negovalnih domov s
Njihov temeljni politični cilj v okviru
socialno-medicinsko oskrbo.
koncepta dunajskih javnih bolnišnic
do leta 2030 je »centralizacija javnih Od leta 1998 je v okviru dunajskega
bolnišnic«. Njihov osnovni namen je Združenja javnih zdravstvenih ustazagotoviti:
nov vzpostavljena centralna služba
za notranjo revizijo, ki zaposluje 20
notranjih revizorjev. Med njimi sta
tudi predstavnica zdravstvene nege
in zdravnik. Področja notranjega revidiranja predstavljajo klinične revizije,
poslovne revizije, kadrovske revizije,
tehnologija notranjih kontrol in sistemov upravljanja ter tehnične revizije.
Služba notranje revizije je funkcijsko
podrejena generalni direkciji, ki ji tudi
poroča.
V letošnjem letu je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije delegacijo notranjih revizorjev mesta Dunaj
gostilo v Ljubljani.
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Republiki Sloveniji.

Predstavitev je izvedla vodja notranjerevizijske službe Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana, v sodelovanju z direktorico Slovenija transplanta, prim. Danico Avsec, dr. med.,
svetnico. Prof. dr. Jadranka Buturović
Ponikvar, dr. med., svetnica – predstojnica KO za nefrologijo in izr. prof.
dr. Miha Arnol, dr. med. – vodja Centra za transplantacije ledvic, sta nas
po predstavitvi peljala na ogled proPredstavitvi notranjerevizijske de- storov, v katerih dejavnost poteka.
javnosti je sledila predstavitev največje zdravstvene ustanove v državi, V okviru razprave sta bila izpostavljeUniverzitetnega kliničnega centra na zelo pomembna vloga naše bolniLjubljana, s poudarkom na organizi- šnice in velik prispevek bolnišnične
ranosti transplantacijske dejavnosti v transplantacijske koordinatorice, go-

spe Milene Kotnik, dr. med., ki koordinira transplantacijsko dejavnost v
naši bolnišnici. Celjska bolnišnica ima
pomembno mesto v transplantacijski mreži Republike Slovenije, saj se v
letu 2016 uvršča na drugo mesto po
številu pridobljenih darovalcev.
Mednarodna srečanja in izmenjava
notranjerevizijskih izkušenj na področju javne zdravstvene dejavnosti
predstavljajo v Sloveniji novost. Tako
kot to velja za ostala področja, tudi
pri zagotavljanju mednarodne prepoznavnosti notranjerevizijske dejavnosti na področju javne zdravstvene
dejavnosti, naša bolnišnica skupaj z
Združenjem zdravstvenih zavodov
Slovenije uspešno orje ledino.

Komuniciranje v zdravstvu: utrinki z
mednarodne konference
Mag. Amela Duratović Konjević, Onkološki inštitut Ljubljana
Dr. Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

O

d 7. do 10. septembra letos je v nemškem Heidelbergu potekala 14. mednarodna konferenca za komuniciranje v zdravstvu. Konferenco vsako leto izmenjaje
organizirata evropsko (European Association for Communication in Healthcare – EACH) in ameriško združenje
(American Academy on Communication in Healthcare
– AACH) za komuniciranje v zdravstvu. Glavni cilj obeh
združenj je spodbujanje učinkovitega zdravstvenega
komuniciranja, ki temelji na raziskavah, in se osredotoča
na bolnike, svojce in zdravstvene delavce. Poslanstvo teh

Udeleženci konference (foto: dr. Jonathan Silverman)

organizacij temelji na osnovni, z dokazi podprti predpostavki, da je učinkovita zdravstvena komunikacija bistvenega pomena za kakovostno klinično prakso.
Na konferenci so predstavljene teme različnih področij
komuniciranja v zdravstvu ((so)odločanje v zdravstveni
obravnavi, empatija in čustva v komuniciranju, opolnomočenje bolnikov, zdravstvena pismenost …). Teme so
obravnavane vsaj s treh vidikov: raziskovanja, izobraževanja/poučevanja in strateškega načrtovanja. Komuniciranje v zdravstvu pri tem zajema vse ravni odnosov
v zdravstvu: komuniciranje z bolnikom, medosebno (v
zdravstvenem timu) in intrapersonalno komuniciranje.
Udeleženci dogodka so raziskovalci in profesorji s področja komuniciranja v zdravstvu – večinoma zdravniki,
medicinske sestre, udeležijo pa se ga tudi zobozdravniki, psihologi, socialni delavci, komunikologi, sociologi,
lingvisti, farmacevti, skratka vsi profili na področju zdravstva, ki se s področjem komuniciranja ukvarjajo bodisi
vzporedno ob svojem osnovnem poklicu, bodisi samostojno (profesorji na fakultetah, raziskovalci na inštitutih,
oddelkih, …). Dogodka sva se udeležili dve predstavnici
iz Slovenije. Naša država ima v omenjenem združenju sicer dva člana.
Poudarki na letošnji konferenci so bili naslednji:
- Izgubljeni odnosi v zdravstvu in reformacija zdravstva
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V okviru strokovnega obiska jim je
bila predstavljena ureditev notranjerevizijske dejavnosti na področju
slovenske javne zdravstvene dejavnosti. Predstavitev je bila izvedena na
primeru ureditve notranjerevizijske
dejavnosti v naši bolnišnici, ki je uveljavljena v slovenskem prostoru in je
bila tudi s strani Ministrstva za finance – Urada za nadzor proračuna v letu
2013 prepoznana kot primer dobre
prakse.

S VE T U JE MO, POJAS NJUJE MO

»Bistvena razlika med nami in okolji, s katerimi
se slovenska medicinska stroka želi primerjati je v tem, da so v državah z razvitejšo prakso
zdravstvenega komuniciranja že ponotranjili,
da zdravstveno komuniciranje vpliva na zaupanje, zadovoljstvo, zdravstvene izide, ugled
poklica in o tem pravzaprav ne razpravljajo
(več). Prav tako ne o tem, da je komuniciranje
nujen in enakovreden del učnih vsebin v medicinskih in zdravstvenih šolah.«

kot posledica družbenih sprememb. Zanimivo je, da
podobno zaznavamo v vseh državah, skozi vedno večje težave v odnosih in komuniciranju.
- Komuniciranje v zdravstvu je kot področje zapostavljeno, tako z organizacijskega kot izobraževalnega vidika.
- Proces formalnega izobraževanja s področja zdravstvenega komuniciranja se mora začeti na dodiplomski ravni in nadaljevati tako na podiplomski kot tudi v
klinični praksi.

»Na konferenci je bilo posebno poudarjeno,
da se mora vsaka država zavedati lastne kulturne pogojenosti, saj ‘pravila igre’ za učinkovito zdravstveno komuniciranje iz enega
okolja ne veljajo nujno tudi drugje.«

- Pridobljeno fakultetno znanje s področja zdravstvenega komuniciranja skozi čas zastareva, zato ga je
pomembno nenehno obnavljati (tako kot druga strokovna področja). Vodstva zdravstvenih organizacij bi
morala vseživljenjskemu izobraževanju s tega področja nameniti večjo pozornost.
- Odgovornost za ustrezno sistemsko vrednotenje in
umestitev zdravstvenega komuniciranja nosijo uradne institucije, kot so ministrstvo, fakultete in strokovna združenja (zbornice zdravnikov, medicinskih sester
...). Prav tako so za to področje odgovorni plačnik,
vodstva zdravstvenih organizacij, pa tudi vsak posameznik v zdravstvenem sistemu, ki ne bi smel pozabiti, da je komunikacijska kompetenca sestavni del
profesionalne kompetence in profesionalizma znotraj
poklica, ki ga opravlja.
- Sistematično raziskovanje zdravstvenega komuniciranja naj poteka v lokalnih okoljih, začne pa naj se pri
uradni definiciji področja, ki naj bi postalo vzporedna
disciplina med zdravstvenimi disciplinami.

Zdravstveno komuniciranje v tujini

ževalnega in zdravstvenega sistema kot tudi od tradicije.
Razdelimo jih lahko v dve skupini: države z razvito prakso in sistemsko urejenostjo tega področja (raziskovanje,
poučevanje, strategija/zakonodaja, izdelane smernice
zdravstvenega komuniciranja kot del strokovnih medicinskih smernic, … ), med te spadajo Nemčija, Švica, Anglija, skandinavske države, na drugi strani pa so države,
kjer to področje ni sistemsko urejeno ali pa sploh ni razvito (Avstrija, vzhodna Evropa, sem spada tudi Slovenija).
Slednje so bile pozvane, da Odboru za poučevanje zdravstvenega komuniciranja znotraj Evropskega združenja za
zdravstveno komuniciranje (tEACH) v strokovno presojo
in primerjavo predložijo obstoječe izobraževalne kurikulume o zdravstvenem komuniciranju.
Na konferenci je bilo posebno poudarjeno, da se mora
vsaka država zavedati lastne kulturne pogojenosti, saj
‘pravila igre’ za učinkovito zdravstveno komuniciranje
iz enega okolja ne veljajo nujno tudi drugje. Tako naj bi
imela vsaka država svojo komunikacijsko strategijo, ki bi
temeljila na raziskavah in analizi okolja (npr. ameriške raziskave s tega področja niso primerne za evropsko okolje,
prav tako so npr. angleško znanje in izkušnje, kjer imajo
daljšo tradicijo zdravstvenega komuniciranja, težko prenosljivi v kulturo srednjeevropskih držav …).

Številni dokazi kažejo, da je učinkovita zdravstvena komunikacija bistvenega pomena za zelo kakovostno klinično prakso, in da
vodi k:
• individualizirani obravnavi, ki spoštuje bolnikovo avtonomijo,
• varnejši in učinkovitejši zdravstveni oskrbi,
• boljšemu izidu zdravljenja,
• bolj zadovoljnemu in avtonomnemu bolniku,
• večji uspešnosti storitev,
• bolj stroškovno učinkoviti obravnavi.
Dokazi prav tako kažejo, da se bolj učinkovitega zdravstvenega
komuniciranja:
• lahko nauči vsak zdravstveni delavec in
• se ga lahko izvaja v dnevni praksi (www.each.eu).

Kakšno je stanje v Sloveniji?

Različne države imajo različno sistemsko ureditev področja zdravstvenega komuniciranja, odvisno od izobra-

Zdravstveno komuniciranje kot stroka ali pedagoška disciplina v Sloveniji ni uveljavljeno.
Vsi zdravstveni profili v raznih raziskavah izkazujejo pot-
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Odbor za raziskave in razvoj (rEACH) nudi strokovno podporo za kakovostno znanstveno raziskovanje zdravstvenega
komuniciranja ter povezovanje raziskovalcev s tega področja
na lokalni in mednarodni ravni.
Odbor za poučevanje (tEACH) izvaja usposabljanja ter izobraževanja za učitelje zdravstvenega komuniciranja, zagotavlja podporo, vire in izmenjavo znanj s področja poučevanja
komuniciranja, izdelave učnih načrtov ali evalvacije učnih procesov.
Odbor za politike (pEACH) skrbi za implementacije izsledkov
raziskav zdravstvenega komuniciranja v polja poučevanja,
zdravstvene politike, promocije zdravja in odnosov z javnostmi.
rebo po znanju o ustreznem zdravstvenem komuniciranju. Študijski predmeti s tega področja v do- in podiplomskih programih medicinskih in zdravstvenih fakultet
so praviloma premalo obsežni, učni načrti pa med seboj
nekompatibilni in nepovezani. Posamezne zdravstvene
ustanove organizirajo različne tečaje komuniciranja, pogosto prav ob izbruhu kriznih (medijskih) situacij, tovrstna izobraževanja pa udeleženci pogosto ocenjujejo kot
»instantna«, saj ne zadovoljijo njihovih celovitih potreb
po znanju komuniciranja na delovnem mestu. Še posebej je pomanjkljivo raziskovanje na tem področju, ki se
razen v izjemnih primerih, ne izvaja oz. se ne izvaja sistematično.
Bistvena razlika med nami in okolji, s katerimi se slovenska medicinska stroka želi primerjati je v tem, da so v državah z razvitejšo prakso zdravstvenega komuniciranja
že ponotranjili, da zdravstveno komuniciranje vpliva na
zaupanje, zadovoljstvo (tako zaposlenih kot uporabnikov
zdravstvenih storitev), zdravstvene izide, ugled poklica,

samopodobo izvajalcev zdravstvenih storitev ter kakovost dela na vseh ravneh zdravstvenega sistema, in o tem
pravzaprav ne razpravljajo (več). Prav tako ne o tem, da je
komuniciranje nujen in enakovreden del učnih vsebin v
medicinskih in zdravstvenih šolah. Njihovi raziskovalni cilji so usmerjeni v izboljševanje metod in pristopov učenja
komunikacijskih veščin, v raziskovanje specifičnih komunikacijskih potreb učiteljev, študentov, kliničnega osebja,
bolnikov in svojcev, v primerjavo uspešnosti kurikulumov
zdravstvenega komuniciranja, v ugotavljanje družbenih vplivov na zdravstveni sistem in na komuniciranje v
zdravstvu ... V Sloveniji smo v tem pogledu na začetku.
Področje zdravstvenega komuniciranja bomo morali
najprej prepoznati (ne le na načelni ravni) in ga sistemsko umestiti kot prioriteto tako na ravni države in družbe
(vlada RS, ministrstvo za zdravje), v obliki strateških dokumentov, kot tudi na ravni vseh drugih deležnikov, kot so
izobraževalne ustanove in izvajalci zdravstvenih storitev.
Pobude posameznikov so potrebne, za ključne premike
pa bo nujna politična volja, ki ji bodo sledila tudi ustrezna
sredstva, pomembno pa bo tudi sodelovanje vseh deležnikov.
Na podlagi izraženih pobud in potreb se je oblikovala
iniciativa Fakultete za družbene vede UL (prof. dr. Dejan
Verčič) v sodelovanju z nekaterimi zdravstvenimi organizacijami – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (dr.
Saška Terseglav), Onkološki inštitut Ljubljana (mag. Amela Duratović Konjević), Zdravniška zbornica Slovenija (Polona Wallas) in pričela z raziskavo stanja zdravstvenega
komuniciranja v Sloveniji, v katero so bili vključeni zdravniki, medicinske sestre, direktorji javnih zdravstvenih zavodov in komunikatorji v zdravstvu. Z raziskavo želimo
opraviti refleksijo in k njej pozvati strokovno javnost ter
ponuditi nekaj možnih odgovorov, kako bi uredili in izboljšali deficitarnost tega področja. Rezultate te raziskave
bomo v mesecu januarju objavili.

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.

Splošno kadrovsko pravni sektor
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V okviru Evropskega združenja za komuniciranje v zdravstvu
delujejo trije odbori (www.each):
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Izobraževalni seminar za predsednike
sindikalnih enot
Branka Šket

Sindikat zdravstvenih delavcev

V Ljubljani je 10. 11. 2016 potekal seminar za sindikalne
zaupnike Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije
(v nadaljevanju SDZNS). Začeli smo z Vlogo in nalogami
sindikalnega zaupnika: pravica sindikalnega zaupnika,
da zagotavlja in varuje pravice in interese članov sindikata in izvajanje sindikalne dejavnosti v času in na način, ki
ne zmanjšuje učinkovitosti poslovanja delodajalca.
Globalizacija in družbene spremembe gotovo pomenijo
velik izziv tudi za sindikate. Vse bolj se kaže, da bodo le
močni sindikati v prihodnosti igrali še kako pomembno
vlogo. Sindikat mora postati (pro)aktiven akter sprememb. Praksa iz tujine in zgodovinski podatki kažejo, da
so razvoja v veliko večjem obsegu bolj deležne države,
kjer ni razrednega boja med menedžerji, sindikati in lastniki, ampak tam, kjer med njimi obstaja iskanje odgovorov na skupna vprašanja v slogu konstruktivnih pogajanj
in s tem razvijanja partnerstva pri iskanju odgovora na
izzive sprememb.

Primer dobre prakse pri preprečevanju nasilja na delovnem mestu v UKC Ljubljana je bil prispevek kolegic,
ki sta izhajali iz prakse. Nekateri ljudje so prepričani, da je
trpinčenje na delovnem mestu problem posameznika, ki
se ne zna dobro prilagoditi situaciji, in niso pripravljeni
videti pomembne vloge vodstva, ki tovrstnega nasilja ne
zna ali noče prepoznati, ali pa ga ta pojav ne zanima. Pod-

jetja si prizadevajo z manj delavci narediti več. Takšen način dela nujno pripelje do zaostrenih medsebojnih odnosov. Raziskave so pokazale, da takšna podjetja izkazujejo
višjo stopnjo nasilja na delovnem mestu, kot tista, ki krepijo timsko delo. Višja stopnja tega je prisotna tudi tam,
kjer delavci pogosto ali celo stalno presegajo predpisani
delovni čas. Preventiva zato vključuje enakovredno pojmovanje poslovne in individualne uspešnosti delavcev,
graditev timske naravnanosti sodelovanja. Upošteva se
uspeh vsakega posameznega delavca posebej in hkrati
njegov prispevek k uspehu celotne organizacije.
Problema nasilja so se skupaj s sindikatom resno lotili,
imajo celo anonimno e-prijavljanje vsakega nasilja v UKCLJ.

Odgovornost v zdravstvu

Delavci v zdravstvu smo zavezani skrbi za zdravje. Pri
delu nas vodijo visoke moralno etične norme in strokovni
standardi. Odgovornost, ki jo v okviru etike skrbi prevzemamo, je odgovornost do pacientov, sodelavcev, delodajalcev, lastne stroke, širše družbe in nas samih. Redki primeri obsodilnih kazenskih sodb izvajalcev zdravstvene in
babiške nege v Sloveniji kažejo, da do kršitve strokovnih
pravil prihaja ravno v primerih, ko medicinske sestre, babice in tehniki zdravstvene nege izvajajo naloge, za katere niso strokovno usposobljeni in tako presegajo svoje
kompetence ali pa lastne poklicne naloge prenašajo na
druge zdravstvene delavce, ki za opravljanje nalog nimajo ustrezne izobrazbe in niso strokovno usposobljeni.
Management mora prevzeti odgovornost za izpolnjevanje pogojev dela po poklicnih standardih in zadostnega
števila kadra.
Na koncu nas je kolegica iz Splošne bolnišnice Jesenice
seznanila s primeri dobre prakse iz delovnega okolja.
Tam SDZNS odlično sodeluje z vodstvom, kar nekateri
lahko samo upamo.
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Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

December je mesec pričakovanj in želja za prihajajoče
leto. Vsi javni uslužbenci smo s pričakovanji čakali dogovor vlade in sindikatov javnega sektorja glede postopne
odprave varčevalnih ukrepov.
Dogovor za leto 2017 predvideva odpravo večine varčevalnih ukrepov:
1. Regres za letni dopust bo v letu 2017 izplačan:
- do vključno 16. plačnega razreda v višini 1000 EUR;
- od vključno 17. do vključno 40. plačnega razreda v višini
790,73 EUR;
- od vključno 41. do vključno 50. plačnega razreda v višini
600 EUR;
- od vključno 51. plačnega razreda navzgor v višini 500 EUR.
2. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za leto 2017 bodo izplačane na način:
V letu 2017 bodo premije za kolektivno pokojninsko zavarovanje izplačevane za vse starostne skupine v višini 30
% od 1. 1. 2017 dalje. Pri tem bodo višje premije izplačevane za dve starostni skupini:
- za tiste, ki so stari od 50 do vključno 55 let v višini 50 %
zneska polne premije;
- za starejše od 55 let pa v višini 80 % zneska polne premije.
Obema omenjenima starostnima skupinama, ki bosta

prejeli višji odstotek premij, bo to višje izplačilo pripadlo
s 1. 3. 2017.
2. Področje odprave anomalij se bo v 2017 reševalo po
naslednjem sistemu:
Vladna in sindikalna pogajalska stran sta se dogovorili, da
se do 1. 5. 2017 za vsa delovna mesta dogovorijo o uvrstitvi v plačni razred.
V tej zvezi sta dogovorjeni dve skupini delovnih mest, ki
jim bodo odpravljene anomalije:
V prvi skupini so tista delovna mesta, ki so uvrščena do
vključno 26. plačnega razreda. Pri teh bodo anomalije
odpravljene s 1. 7. 2017. Pri vseh ostalih delovnih mestih
(v višjih plačnih razredih) bodo anomalije odpravljene s
1. 10. 2017.
Medtem ko leto 2019 ni del dogovora, pa sta za leto 2018
dogovorjeni še dve omejitvi, in sicer na področju napredovanj in delovne uspešnosti. Tako je bilo za leto 2018
med vladno in sindikalno pogajalsko skupino dogovorjeno, da javni uslužbenci, ki v 2018 napredujejo, dobijo
napredovanja izplačana z zamikom, to je s 1. 12. 2018. Ob
tem je dogovorjeno, da se v letu 2018 dodatek za redno
delovno uspešnost ne izplačuje. Dodatek za povečan obseg dela pa se izplačuje v enaki višini kot v letu 2017.

Jezikovni kotiček - pravilen zapis ure
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

Že večkrat sem dobila vprašanje, kakšen je po slovenskem pravopisu pravilen zapis ure. Napake pri tem
zapisovanju so zelo pogoste, saj imamo več možnosti
pravilnega (in tudi napačnega) zapisa. Poglejmo najprej
osnovne pravilne zapise:
- ob 12. uri (ob dvanajsti uri)
- ob 12.00 (ob dvanajstih)
- ob 12h (ob dvanajstih)
V prvem primeru smo za zapis uporabili vrstilni števnik,
kar nam pove pika za številko. Primeren je za zapisovanje
celih ur.
Pri drugem zapisu pika loči enote (ure od minut). V tem
primeru izpustimo besedico »uri« in tudi na koncu ne
postavimo pike!
Možen je tudi zapis s simbolom za uro (h), vendar mora
biti ta nadpisan.

Predavanje se začne ob 17. uri.
Dobimo se ob 15.00 na Prešernovem trgu.
Vlak odpelje z glavne postaje ob 18h.
Še bolj pogosto smo v dvomih, kadar ne zapisujemo »okroglih« ur, zato še nekaj takih primerov:
Sestanek predstojnikov bo ob 7.30 v predavalnici.
Na postajo sem prišla ob 14.38, ko je vlak ravno odpeljal.
Minute lahko pripišemo tudi brez pike, vendar morajo biti v
tem primeru nadpisane. Tak zapis se opušča.
Budilko sem nastavila na 515.
Najbolj pogosti primeri napačnih zapisov:

Primeri različnih pravilnih zapisov
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Predavanje se začne ob 17.00 uri.
Predavanje se začne ob 17.00. uri.
Predavanje se začne ob 17:00.
Predavanje se začne ob 17-ih.
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Pravni kotiček

Z AHVAL E

Zahvala
Težko je slišati besede, da bo tvoj bližnji za vedno odšel. Zagotovo je težko tudi tistemu, ki jih mora svojcem izreči. Zato srčna zahvala Tomu
Šibliju, dr. med., spec. splošne kirurgije in predstojniku Oddelka za žilno kirurgijo SB Celje, ki je znal v trenutkih, ko se je iztekalo življenje najini
materi Valeriji Gnus, te besede izreči z veliko mero sočutja in človeške topline. Za skrb v času njenega zdravljenja iskrena zahvala tudi Nevenki
Praznik, dr. med., spec. splošne kirurgije, in vsem zaposlenim na oddelku ter osebju Urgentnega centra Celje. Prav posebna zahvala pa Zarji in Samanti, dijakinjama Srednje zdravstvene šole Celje, ki sta ji s pogovori, ki so ji zelo veliko pomenili, obogatili zadnje dni njenega življenja.
Hyacinta Lipovšek Herman in Alenka Laptoš

Zahvala Oddelku za bolezni prebavil

o
vil. Svojci Francija Tovornika se vam želimo iskren
reči, spoštovano osebje Oddelka za bolezni preba
njim.
z
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jo
ste
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Zdi se, da beseda hvala ni dovolj, kar vam želimo
volji,
dobri
in
ji
alizaci
hospit
za vaše spodbudne besede ob vsaki
zahvaliti za vso nego, večletno uspešno zdravljenje,
vse vaše spodbudne besede, za vašo strokovda če ste pa vi v službi, bo pa vse v redu. Hvala za
je,
se
Zdelo
i.
najrajš
Franci
imel
je
Dr. Boštjan Birsa, vas
oziroma ne glede na to, kje smo vas ustavili.
acije,
inform
za
m stanju, ki ste nam jih dali tudi izven ur
nost in za vse informacije o njegovem zdravstvene
a do njega. Posebna zahvala še dr. Saši Štupar. Bili
je velikokrat povedal, kako sta bila korektna in prijazn
Hvala tudi dr. Juretu Zupanu in dr. Renati Šibli. Franci
li, ne glede na napredovanje bolezni, za kar
obupa
niste
in
zanj
ali
vo življenje. Opazili smo, da ste se zavzem
ste zadnja sobna zdravnica, ki se je borila za njego
prijaznost, ki smo je bili deležni tudi svojci.
se vam še posebej zahvaljujemo. Hvala za vso vašo
r ste vsi eni mali sončki. Franci vas je spoštoval in
i, hvala vsem! Ne poznamo vas vseh po imenu, venda
tehnik
Spoštovane medicinske sestre in zdravstveni
hvalil vse po vrsti.
Branko Kovačič z ženo Aleksandro.
S hvaležnostjo Francijeva žena Ivanka Tovornik in nečak

Zahvala
Spoštovani!
Zgodilo se je, zame skoraj usodnega, 25. junija 2016. Doživel sem srčni
zastoj z miokardnim infarktom.
Zahvaljujoč sosedom in hitri intervenciji ter pomoči zdravstvenih ekip
sem ušel smrti. Neskončno sem hvaležen dežurni zdravstveni ekipi iz
Zdravstvenega doma Žalec, v kateri sta bila dr. KEITA Lilijana in HARAMBAŠIČ Adnan - Dado ter ekipi reševalcev iz Reševalne postaje Celje, v kateri so bili dr. SKUTNIK Nuša, BRKOVIČ Almin in ŠTANTE Janez, ki so me s tako
hitro, požrtvovalno in strokovno pomočjo na kraju samem reanimirali, oskrbeli
in prepeljali v bolnišnico Celje.
Iskreno se zahvaljujem dr. VLAOVIČ Janku, ki me je sprejel na Oddelku za intenzivno interno medicino, za prijaznost in pomoč. Ves čas je spremljal moje
zdravstveno stanje ter z mojo družino pomirjajoče komuniciral. Hvala tudi
vsem ostalim zdravnikom, medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom na
Oddelku za intenzivno interno medicino za vso skrb, nego in prijaznost.
Iskrena zahvala tudi celotnemu osebju Kardiološkega oddelka, kamor sem
bil premeščen, in kjer sem preživel večji del časa v bolnišnici. Hvala zdravnikom dr. STRMČNIK Andreji, dr. JAZBEC ČOH Metki, dr. ROVAN KRIVEC Kseniji
ter vsem ostalim zdravnikom, glavni medicinski sestri AHBEER AL SAYEGH, ter
vsem ostalim medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in ostalemu osebju. Hvala vsem za izredno prijaznost, ustrežljivost, pomoč. Kljub nekaterim
nerodnostim, ki sem vam jih povzročal, ste ravnali izredno profesionalno, razumevajoče in spoštljivo.
Iskrena hvala tudi fizioterapevtki CIZEJ Mojci ter vsem ostalim fizioterapevtom
in delovni terapevtki za prijaznost, trud in pomoč, da sem ponovno shodil in
začel pisati in brati.
Srčna hvala vsem, ki ste mi pomagali vrniti se nazaj v življenje in k moji ljubeči
družini, ki mi je ves čas stala ob strani in večji del časa preživela z menoj v
bolnišnici.
Želim vsem in vsakemu posebej in vašim najbližjim obilo zdravja, sreče in še
veliko uspehov.
“Če je sreča kapljica vode, če je zdravje žarek sonca in če je ljubezen čudovit
svet, vam želim vsega za cel planet!“ V novem letu 2017 vam iz srca voščim
SREČNO!
SKOK Janez iz Šentruperta 18 pri Gomilskem, z družino
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znikom, ki so tik pred upokojitvijo in bodo privarčevana sredstva
začeli koristiti v kratkem (starejši od 60 let).

S 1. januarjem 2017 boste tudi zaposleni v javnem sektorju dobili
priložnost varčevati v pokojninskem skladu, ki omogoča večjo izbiro, se vam prilagaja in na dolgi rok prinaša boljše rezultate.
Dosedanji Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU), v katerem trenutno varčujete, se bo preoblikoval
v Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev. S poslovanjem pa bo
pričel Krovni sklad javnih uslužbencev, ki bo zasledoval t. i. politiko
življenjskega cikla. Sliši se precej zapleteno, a v resnici ni tako.

Kaj je pokojninski sklad
življenjskega cikla

Bistvo sklada življenjskega cikla je v tem, da se vaša sredstva za
dodatno pokojnino z vašim staranjem premikajo skozi omenjene
tri podsklade in na ta način ustvarjajo višjo vrednost za varčevalca.
V idealnih razmerah bi to pomenilo, da posameznik ob prvi zaposlitvi prične z varčevanjem za dodatno pokojnino v Dinamičnem podskladu ter nato s staranjem prehaja v naslednja podsklada.
Najprej v Preudarnega in na koncu v Zajamčenega.

Kaj preoblikovanje sklada pomeni
za obstoječe varčevalce

S preoblikovanjem obstoječega pokojninskega sklada ZVPSJU,
bomo sredstva vseh javnih uslužbencev v prvi fazi prenesli v Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev, ki bo enak obstoječemu ZVPSJU.
Delodajalec (kot tudi posameznik) pa bosta nemoteno nadaljevala
z mesečnim vplačevanjem premij dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Pokojninski sklad življenjskega cikla omogoča posamezniku prilagojeno upravljanje njegovih sredstev. Sklad (rečemo mu tudi
krovni pokojninski sklad) je namreč sestavljen iz treh podskladov, ki zasledujejo različne naložbene politike. Naložbena politika
posameznega podsklada je prilagojena določeni starostni skupini
varčevalcev.

Dinamični
podsklad

Je podsklad z najbolj
agresivno naložbeno politiko, ki omogoča doseganje najvišjih donosov.
Namenjen je posameznikom, ki imajo do upokojitve najdlje in si zaradi
dolgoročnosti varčevanja lahko privoščijo več
tveganja. Primeren je za posameznike do 50. leta starosti.

Preudarni
podsklad

Ima bolj umirjeno naložbeno politiko in je namenjen srednji starostni
skupini posameznikov, ki
so za višji donos pripravljeni zmerno tvegati. Primeren je za posameznike med 50. in 60. letom
starosti.

Zajamčeni
podsklad

Ima najbolj konservativno naložbeno politiko
in je po strukturi naložb enak obstoječemu
ZVPSJU. Podsklad zagotavlja zajamčen donos
in je namenjen posame-

Predvidoma konec januarja 2017 bo Modra zavarovalnica vse javne
uslužbence, mlajše od 60 let, obvestila o možnosti izbire drugega
podsklada, ki izvaja manj konzervativno naložbeno politiko in je
ustreznejša glede na njihovo mladost. Če se v 10 dneh po prejemu
obvestila ne boste odločili za prehod v drug podsklad, boste nadaljeval z varčevanjem v podskladu z zajamčenim donosom in se za
vas ne bo nič spremenilo.
Odločitev o varčevanju v katerem od drugih podskladov lahko
sprejmete tudi pozneje, hkrati lahko svojo odločitev enkrat letno
tudi spremenite. Edina omejitev pri izbiri podsklada je vaša starost.

Kaj preoblikovanje pomeni za nove
varčevalce

Vsi, ki se bodo po 1. januarju 2017 zaposlili v javnem sektorju, bodo
avtomatično vključeni v podsklad, ki ustreza njihovi starostni skupini. Po prejemu obvestila o vključitvi bodo lahko tudi novi člani za
varčevanje izbrali drug podsklad, namenjen starejšim generacijam
(z bolj konzervativno naložbeno politiko). Enkrat letno bodo svojo
odločitev lahko spremenili in zamenjali podsklad, v katerem želijo
varčevati.
Tako obstoječi kot tudi novi člani boste privarčevana sredstva lahko koristili ob upokojitvi, ko boste izbrali zase najprimernejšo obliko doživljenjske dodatne pokojnine.

Decembrska akcija

Ne prezrite decembrske akcije in si podarite darilo s trajno vrednostjo.Več na www.
modra-zavarovalnica.si.
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Modri kotiček
Pokojninski sklad
življenjskega cikla –
preoblikovanje obstoječega
sklada
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Prednovoletno srečanje upokojencev

T

ako kot vsako leto, smo tudi letos
na prednovoletno srečanje v bolnišnico povabili naše upokojene sodelavce. In znova se je izkazalo, da se
vabilu radi odzovejo, saj je bila avla
poliklinike polna ljudi dobre volje, ki
so se veselili ponovnega srečanja in
nekajurnega druženja. Po tradicionalnem nagovoru direktorja in strokovnega direktorja bolnišnice je srečanje
z nekaj pesmimi iz svoje bogate glasbene malhe polepšal g. Lado Leskovar,
legenda slovenske zabavne glasbe.
Kasnejše druženje ob pogostitvi, ki jo
je pripravila bolnišnična Služba za prehrano, pa je tudi kar prehitro minilo.

Naj bo naša želja tokrat
nasvet:

ne pozabite nase,
imejte se radi
hitite počasi,
ljubite življenje.
Vse dobro v letu 2017,

Novo leto
je čas,
ko v odsevu misli
drsijo
slike
preteklega časa.
Pa se je
treba
samo obrniti
in pred
nami se odpre
mavričen sijaj
prihodnosti...

Kolektiv Oddelka za bolezni
prebavil

SREČNO V NOVEM LETU
2017!
Kolektiv Oddelka za
infekcijske bolezni in
vročinska stanja
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Odbije polnoč
in leto mine:
podarja izkušnje,
uspehe, spomine.
Odbije polnoč,
poti so odprte
za upe in želje
in nove načrte.

Čudovito je biti preprost človek
in preprosto živeti.
Zazreti se v nebo in videti sonce,
opazovati cvetje spomladi
in zvezde ponoči.
Gledati otroke,
se igrati in smejati z njimi.
Delati, kar te veseli, sanjati.
Pustiti domišljiji prosto pot.
Biti zadovoljen.
Tedaj postane življenje praznik.
(P. Bosmans)

SREČNO 2017
Kolektiv ORL oddelka

Vse dobro v letu 2017 vam želi
kolektiv Otroškega oddelka

Včasih je dobro
narediti pavzo
pri iskanju sreče...
in preprosto samo
biti srečen!
Srečno, zdravo in
uspešno!
Kolektiv COB
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Ko hodiš, pojdi zmeraj do
konca.
Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in
drugo lice.
A če ne prideš ne prvič, ne
drugič do krova in pravega
kova,
poskusi: vnovič in zopet in
znova.
(Tone Pavček)

Drage urološke sodelavke in
sodelavci!
Ne pravijo zaman, da
je prestopno leto nekaj
posebnega,
pa naj si bo v dobrem ali v
slabem. Letošnje leto je naša
barka vozila
bolj po čereh, kot pa plula po
mirnem morju, zato je beseda
HVALA premalo za vse,
kar ste storili za naše paciente
in tudi drug za drugega.
Vesela sem, da delam v
timu, v katerem vladajo
medsebojno spoštovanje
in sodelovanje, pa tudi
topli medčloveški odnosi.
Ohranite strpnost, dobro
voljo in optimizem še naprej
ter se veselite v prihajajočih
praznikih, tako vi kot vaši
najdražji!
Simona Lah
glavna medicinska sestra
Urološkega oddelka
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Vir: Internet

Tako kot velikonočni, so tudi božični in novoletni prazniki povezani z bogato in pestro kulinariko. Sledi pa jim začetek
novega leta, poln zaobljub in načrtovanih sprememb. Če gre verjeti številnim anketam, je ena najpogostejših tudi
sprememba prehranjevalnih navad. Če je tudi v vas zrasla odločitev, da boste v prihodnje bolj sledili načelom zdrave
prehrane, lahko v naslednjih receptih najdete kakšno idejo za zdrav obrok.

Fižolov namaz

Juha s proseno kašo, porom in
kozicami

Sestavine:
• 150 g kuhanega fižola
• ½ srednje velike čebule
• 2 stroka česna
• šopek svežega peteršilja
• mleta pekoča paprika
• poper, sol
• 2 mali žlički olivnega olja

Sestavine:
• beli del manjšega pora
• ½ manjše čebule
• ½ srednje velike rdeče paprike
• 10 dag kozic,
• pol kavne skodelice prosene kaše
• rastlinsko olje
• poper, sol

Priprava:
Kuhan fižol (če ga kuhamo sami, slani vodi dodamo 2 lovorjeva lista) pretlačimo, dodamo
drobno zmleto čebulo, drobno sesekljan česen
in peteršilj, olivno olje, dobro premešamo ter s
pekočo papriko, poprom in soljo začinimo po
okusu. Vse skupaj dobro premešamo ter postavimo v hladilnik za eno uro. Ohlajen fižolov namaz namažemo na polnozrnat kruh, posujemo
z drobno narezanim peteršiljem in obložimo s
izbrano narezano svežo zelenjavo.

Priprava:
Na olju prepražimo drobno
sesekljano čebulo in svežo
rdečo papriko.
Ko postekleni,
dodamo pol
skodelice prosene kaše, ki
smo jo predhodno temeljito sprali. Kašo pražimo na srednjem ognju približno 2 minuti, nato
pa jo zalijem s približno pol litra mlačne vode.
Solimo in popramo po okusu. na pol pokrito
juho kuhamo na šibkem ognju 6-8 minut in
pri tem pazimo, da ne vre premočno. Potem
dodamo na kolobarje narezan por in kozice.
Pokrito kuhamo naslednjih 5 minut, da je kaša
kuhana. Takoj postrežemo.
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Kulinarični kotiček
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Avokado s kuskusom in
popečeno zelenjavo

Prosena kaša z jabolki
Sestavine:
• 3 dl prosene kaše
• 8 dl mleka
• 100 g masla
• 4 žlice sladkorja
• 4 velika jabolka
• ½ male žličke cimeta
• 1 strok ostrgane vanilje
• ribani mandlji

Sestavine:
• 1 avokado
• 3 večji korenčki
• 150 g hokaido buče
• 1 večja paprika
• pest kuhane čičerike
• 2 stroka česna
• kurkuma, poper, sol
• olivno olje
• 100 g kuskusa

Priprava:
V globoki posodi zavremo mleko in sladkor. Ko
mleko zavre, dodamo kašo, maslo, vaniljo in ob
stalnem mešanju kuhamo približno 15 minut. Ko
je kaša kuhana, jo odstavimo in počakamo, da se
malo ohladi. Medtem jabolka operemo, naribamo in vanje vmešamo cimet. Kuhano kašo stresemo v namaščen pekač in jo poravnamo, tako,
da dobimo plast približno 2 cm. Nanjo razporedimo jabolčno zmes. Po vrhu jo lahko potresemo
z ribanimi mandlji. Kašo pečemo približno 20 minut na temperaturi 180 °C.

Priprava:
Kuskus namočimo v vreli vodi. Te naj bo v posodi le toliko, da prekrije ves kuskus. V približno
10 minutah bo ta vpil vso vodo in bo pripravljen za nadaljnjo uporabo. Zelenjavo operemo,
korenček narežemo na tanke kolobarje (po
želji lahko tudi naribamo). Bučko olupimo in
narežemo na srednje velike kockice, očiščeno
papriko narežemo na tanke trakove. Česen
olupimo in drobno nasekljamo. Avokado razpolovimo, odstranimo koščico in olupimo ter
narežemo. V ponvi segrejemo olje in na njem
popečemo narezano zelenjavo in čičeriko. Ko
se zelenjava omehča, dodamo še pripravljen
kuskus, česen, kurkumo in narezan avokado.
Vse skupaj pražimo še 5 minut, po okusu solimo in popramo. Postrežemo toplo.
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Nagradna križanka

Nagrada: torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek
ali službo, v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do
petka, 14. januarja 2017. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem
Monitorju.
Žreb 56. nagradne križanke v oktobrskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 47 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: ŽIVI KOT MOREŠ, ČE NE MOREŠ KAKOR BI HOTEL.
Izžrebana nagrajenka je gospa Katja Škrabl iz Referata za investicije.
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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