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Kadarkoli se lotim pisanja uvodnika, mi misli najprej zdrsijo skozi velike dogodke trenu-
tnega časa, ki nam krojijo usodo, ne da bi se tega dobro zavedli. Pa naj bodo to veliki 
migracijski tokovi, ki bolj ali manj pljuskajo skozi našo deželo, napoved referenduma o 
brexitu s senco negotovosti njegovih posledic ali El Ninjo, ki bi ga ob vsej sodobni teh-
nologiji najraje potisnili v ozadje in se obnašali, kot da ga ni. Pa čeprav je to pravzaprav 
naša usoda, jo moramo kljub majhnosti posameznika vzeti v svoje roke in jo oblikovati 
po svoji meri v našo skupno korist. Morda je za vse nas v tem trenutku izziv in hkrati uso-
da projekt slovenske urgence, ki kljub nerodnemu startu dobiva vedno bolj jasno obliko 
in daje osnove za korenitejšo spremembo zdravstvenega sistema v smeri večjega pove-
zovanja primarnega in sekundarnega zdravstva.  

Za uspešen projekt so potrebni dobri načrti in obilica odličnih komunikacij, ki v vsakem 
trenutku osvežujejo pisano strukturo odnosov ter v času njegove rasti sproti izločajo vse 
moteče dejavnike.  Zato posamezen neuspeh v neki fazi projekta ne pomeni njegove-
ga konca, temveč potrebo po ponovni preverbi vseh komunikacijskih kanalov, kjer se 
je zadeva ustavila. To je veljalo in še velja za urgenco v Splošni bolnišnici Celje v vseh 
njenih razvojnih etapah. Izgradnja prostorov je bila kljub težavam vendarle njena naj-
lažja faza. Mnogo težje je bilo najti skupen dogovor med Zdravstvenim domom Celje 
in Splošno bolnišnico Celje o združitvi procesov pod eno streho tako, da bi pacienti za-
čutili predvsem prednosti nove organiziranosti, večjo strokovnost in varnost pri njihovi 
obravnavi.  Zakonske podlage nam niso bile ravno v pomoč, neurejeno financiranje pa 
še vedno sproža polemike, ki zaposlujejo vodstva obeh institucij. Vendarle pa se dobra 
rešitev že kaže, tako v sami strokovni organiziranosti kot tudi na področju financiranja. 
Urgentni center Celje z vsemi njegovimi deli prehaja s 1. 7. 2016 pod enotno vodenje 
Splošne bolnišnice Celje,  s 1. 1. 2017 pa se ji bo pridružila celotna prehospitalna enota 
z urgentnimi vozili in reševalci. Finančni  del se rešuje z Aneksom št. 1 k Splošnemu do-
govoru za leto 2016. 

Ne moremo tudi mimo projekta skrajševanja čakalnih dob, ki sta mu Ministrstvo za 
zdravje in Vlada posvetila poseben pomen. Bolnišnica se je v projekt vključila, a dolgo-
ročna sistemska rešitev je vendarle v zagotovitvi ustreznih virov (kadri, prostori, opre-
ma), kajti gasilske akcije ne morejo razrešiti naraščajočih zdravstvenih potreb. Imajo pa 
močan kulturni ter psihološki pomen, saj vplivajo na ozaveščanje prebivalstva o skrbi za 
lastno zdravje ter nujnosti povečanja sredstev za zdravstveno varstvo. Zato so družbeno 
odgovorni izvajalci zdravstvenih storitev še bolj pod drobnogledom  javnosti, kar zahte-
va njihovo usmerjanje v smeri racionalnosti, kakovosti in varnosti. Temu so namenjene 
tudi presoje mednarodnih akreditacijskih ustanov, kot jo je ob koncu maja s strani nor-
veške akreditacijske hiše DNV uspešno prestala tudi naša bolnišnica.  

Ocenili smo tudi naše trimesečne poslovne rezultate. Zastavljene programe zdravstve-
nih storitev smo večinoma realizirali, poslovni del pa ni bil uspešen v celoti, kar je v veliki 
meri posledica nedorečenega financiranja v tem letu. Ob tem je opazno tudi stalno na-
raščanje materialnih stroškov, predvsem kot posledica uvajanja kakovostnejših materi-
alov, kakor tudi povečevanje števila zahtevnejših pacientov.   

Druga polovica leta bo zahtevala od vseh zaposlenih  obilo zavzetosti, kajti program-
ski, organizacijski in poslovni izzivi so veliki, potrebujemo pa urejeno delovno okolje, da 
bomo to zmogli.

Želim vam prijetne počitnice.  
                                                                                                                V. d. direktorja

                                                                                                        mag. Marjan Ferjanc

UVODNIK
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Kot smo v našem glasilu že poročali, se je naša bolni-
šnica lani jeseni skupaj z Zdravstvenim domom Celje, 

Splošno bolnišnico Izola, zdravstvenimi domovi Koper, 
Izola in Piran ter s specializirano Ortopedsko bolnišnico 
Valdoltra vključila v pilotni projekt Ministrstva za zdravje 
za boljše upravljanje s čakalnimi dobami.   
V okviru projekta smo začeli podrobno spremljati čakalne 
vrste in na področjih, na katerih so pacienti čakali preko 
maksimalno dopustnih čakalnih dob, izvedli številne ak-
tivnosti za njihovo skrajševanje.  
Zaradi velikega števila napotnic s stopnjo nujnosti »nuj-
no« in »hitro«, smo pri vseh čakalnih vrstah uvedli triažira-
nje napotnic, ki ga opravlja zdravnik, ki sodeluje v izvaja-
nju posameznega programa. Če v procesu triaže pride do 
spremembe stopnje nujnosti, o tem obvestimo napotne-
ga zdravnika. Kljub temu, da triažo napotnic izvajamo že 
nekaj mesecev, ugotavljamo, da ima veliko napotitev na 
specialistično ambulantno obravnavo še vedno neustre-
zno stopnjo nujnosti. Da bi zmanjšali število nepotrebnih 
napotitev, smo uvedli možnost telefonskega posveta z 
ortopedom, nevrologom in infektologom za zdravni-
ke iz regijskih zdravstvenih domov in koncesionarje. Pri 
upravljanju čakalnih seznamov smo posebno pozornost 
namenili tudi določitvi razmerja med prvimi in kontrol-
nimi pregledi.
V nadaljevanju prikazujemo aktivnosti in rezultate skraj-
ševanja čakalnih dob za nekatere dejavnosti.

Krčne žile

V tem programu je izstopal izrazito velik delež tistih pa-
cientov, pri katerih je presežena najdaljša dopustna ča-
kalna doba, saj smo v preteklih letih večjo pozornost 
namenjali zahtevnejšim operacijam na arterijah, večanje 
obsega programa pa je preprečil odhod zdravnice spe-
cialistke. V drugi polovici 2015 smo vse dolgo čakajoče 

Aktivnosti pri pilotnem projektu za 
boljše upravljanje s čakalnimi dobami
Asist. Franc Vindišar, dr. med. 
Strokovni direktor

ponovno povabili na preglede, ocenili njihovo trenutno 
zdravstveno stanje in pomemben del čakajočih, pri kate-
rih smo načrtovali operacijo v splošni anesteziji, prestavili 
na seznam čakajočih za poseg v lokalni anesteziji, saj smo 
v letu 2015 opravili 143 ali 40 % več teh posegov kot leto 
prej. Za leto 2016 je izdelan načrt, po katerem bomo s 
povečanjem obsega dela izven rednega delovnega časa, 
vključno z delom ob vikendih, odpravili čakanje preko 
najdaljših dopustnih čakalnih dob.

Graf: Vidna je stagnacija skupnega števila čakajočih, 
kar je posledica prenosa dela pacientov iz bolnišničnega 
programa, zato se število kljub povečani realizaciji še ne 
zmanjšuje. Mesečni plan smo s 45 operacij v letu 2015 po-
večali na povprečno 70 v 2016. Ker je prenos pacientov 
iz bolnišničnega programa zaključen, predvidevamo, da 
bomo uspeli do konca 2016 pomembno zmanjšati skup-
no število čakajočih.

MRI – preiskave z magnetnoresonančnim 
tomografom

Tudi v letu 2016 smo nadaljevali izvajanje povečanega 
obsega programa, ki ga opravljamo ob sobotah in nede-
ljah. Tako smo v vseh letošnjih mesecih presegli število 
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Graf: Viden je izrazit upad števila čakajočih. Vzroka sta 
dva – izvedba operacij in prenos iz bolnišničnega dela v 
ambulantnega.
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Graf: Pozornost je bila posvečena predvsem pacientom, 
pri katerih je bila presežena maksimalno dopustna čakal-
na doba, kjer so rezultati bolj spodbudni.
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načrtovanih preiskav tako na ambulantnem kot hospi-
talnem delu. Na ambulantnem delu smo mesečni plan 
presegali od 6,9 do 20,1 %, na hospitalnem pa od 20,5 
do 31,8 %.
Kar 35,5 % vseh MRI preiskav so MRI preiskave glave in 
vratu.
Kljub sprejetim ukrepom na področju naročanja pa je 
skupno število v zadnjih treh mesecih ponovno rahlo na-
raslo:
 

Graf: Zadnja dva meseca je ponovno povečano število 
preseganja v skupini 91 do 180 dni, zato smo že izved-
li aktivnosti za zmanjšanje – obravnava ob vikendih. 
Odpravljena pa so preseganja nad 180 dni.
 

Graf: Vidno pomembno zmanjšanje preseganja v skupini 
181 do 270 dni in tudi v skupini 271 – 365 v mesecu aprilu; 
v tej skupini so bile opravljene storitve med vikendi.
Enake aktivnosti so bile izvedene tudi pri MRI skeleta. Na 
tem področju je bilo z njimi odpravljeno tudi preseganje 
maksimalno dopustne čakalne dobe pri stopnji nujnosti 
redno.

Operacije vezi v ortopediji

Velika večina čakajočih pacientov čaka na rekonstruktiv-
ne posege na kolenih. Na tem področju se je število čaka-
jočih, kljub dejstvu, da smo za skoraj 19 % povečali število 
operacij, nekoliko povečalo. Med operiranimi je razmero-
ma velik delež aktivnih športnikov. Glede na trende bomo 
morali zagotoviti dodatne termine za te posege.

Graf: Povečano število preseganja pri stopnji nujnosti 
»hitro« je posledica ukrepa, da so vsi čakajoči dobili ter-
min operacije.  

Graf: Skupno število preseganja pri stopnji nujnosti »re-
dno« se je nekoliko zmanjšalo, izvedene so bile aktivnosti 
pri tistih pacientih, ki so čakali najdlje.

Revmatološka ambulanta

Na področju revmatologije imamo zaposlenega samo 
enega specialista in tri specializantke, ki se vključujejo 
v ambulantno delo v skladu s svojo usposobljenostjo. V 
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Navodila avtorjem, piscem v Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odno-
se 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 prila-
gate.

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo 
do 30. septembra 2016.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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zadnjih štirih letih beležimo naraščanje skupnega števila 
čakajočih. V letu 2015 smo z organizacijskimi ukrepi us-
peli trend naraščanja ustaviti, še vedno pa čakalna doba 
presega najdaljšo dopustno. V septembru 2016 planira-
mo zaposlitev nove specialistke, kar nam bo omogočilo 
realizacijo večjega obsega dela in skrajševanje čakalnih 
vrst. Poleg tega so bili pregledani čakalni seznami, vsi pa-
cienti so dobili datum pregleda, določili smo normative 
za prve in kontrolne preglede.  

Graf: Uspeli smo zmanjšati preseganje pri stopnji nuj-
nosti »hitro« nad 181 dni, a se je v zadnjih dveh mesecih 
povečalo število čakajočih, ki presegajo za to stopnjo nuj-
nosti čas med 91 in 180 dnevi. Glede na dejstvo, da gre za 
triažirane paciente, bomo v prihodnjih mesecih zagotovi-
li njihovo prednostno obravnavo.
 

Graf: Zaradi navedenih ukrepov, predvsem določitve da-
tuma vsem pacientom, ugotavljamo povečano število 
čakajočih nad 365 dni. Kljub temu pa zadnja dva meseca 
kažeta trend zmanjševanja, ki bo po naši oceni še bolj iz-
razit v jeseni, ko prične z delom nova specialistka.
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Kardiološka ambulanta, UZ srca

Skupno število čakajočih v zadnjem letu stagnira. V zad-
njih dveh mesecih so bile izvedene aktivnosti za urejanje 
čakalnega seznama in obravnavani pacienti, ki so na pre-
gled čakali preko dopustne čakalne dobe. Poleti se bosta 
v bolnišnici zaposlili dve novi specialistki, zato načrtuje-
mo dodatno ambulanto in z njo zmanjšanje števila čaka-
jočih. Zaradi povečanega števila obravnav v kardiološki 
ambulanti se je povečalo tudi število čakajočih na UZ 
preiskavo srca. Zato tudi na tem področju, kljub povečani 
realizaciji, skupno število čakajočih stagnira.

Nevrološka ambulanta, UZ vratnih žil, EMG

Kljub dejstvu, da vsi nevrologi opravljajo dodatne ambu-
lante v popoldanskem času in ob koncu tedna, skupno 
število čakajočih na pregled v nevrološki ambulanti na-
rašča. Z zaposlitvijo nove zdravnice specialistke se bo že 
tako povečan obseg dela še dodatno povečal. Aktivnosti 
so usmerjene predvsem v odpravo preseganja maksimal-
no dopustnih čakalnih dob. 
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Graf: Skupno število čakajočih se v zadnjih mesecih po-
večuje.
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Graf: Z usmeritvijo na obravnave pacientov, ki presegajo 
dopustne čakalne dobe, smo pri stopnji nujnosti »hitro«, 
odpravili preseganje preko 181 dni, se pa zadnja dva me-
seca ponovno povečuje preseganje do 180 dni.

Graf: Odpravljeno je preseganje maksimalno dopustne 
čakalne dobe za stopnjo nujnosti »redno«.

Tudi na področju UZ vratnih žil povečan obseg dela, pred-
vsem ob sobotah, opravljamo že celo leto. V to delo se 
vključujejo tako nevrologi kot tudi angiologi. Z njihovim 
dodatnim delom smo uspeli odpraviti preseganje maksi-
malno dopustnih čakalnih dob za obe stopnji nujnosti, 
kar je posebej pomembno pri stopnji nujnosti hitro, pri 
kateri je sicer tveganje za pojav akutnih zapletov prekrvi-
tve možganov največje. Zato pričakujemo izboljšanje sta-
nja na področju možganskih kapi. 
  

Graf: Skupno število čakajočih se zmanjšuje, z izjemo 
zadnjega meseca, ko smo beležili večje število vpisanih 
pacientov.

Na področju EMG preiskav smo izvedli notranje reorga-
nizacijske ukrepe, s katerimi smo enega zdravnika speci-
alista v večji meri prerazporedili na to funkcionalno dia-
gnostiko. S tem smo skrbeli predvsem za obvladovanje 
najdaljše dopustne čakalne dobe. V letošnjem letu smo 
pristopili k enkratnemu programu MZ za skrajševanje ča-
kalnih dob in se zavezali, da bomo realizirali dodatnih 200 
preiskav, kar bo zmanjšalo skupno število čakajočih.     

Graf: Preseganje dopustne čakalne dobe pri stopnji nuj-
nosti »hitro« je odpravljeno.
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Graf: V maju je izrazito povečanje števila preseganj med 
180 in 270 dnevi, kar je posledica zmanjšanega obsega 
dela zaradi odsotnosti. Planirano je, da izpad nadomesti-
mo do poletja in odpravimo tudi to preseganje v celoti.
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Robotsko asistirane operacije prostate

Kljub temu, da smo letos opravili 26 operacij več kot v 
enakem obdobju lani, se skupno število čakajočih paci-
entov na operacijo prostate povečuje.

Tudi pri tem programu smo pristopili k aktivnostim, ki jih 
na področju raka prostate vodita MZ in ZZZS, tako da na-
črtujemo letni program z 250 operacij povečati na 300, 

kar bo zmanjšalo skupno število čakajočih. Ob tem je tre-
ba poudariti, da vedno več pacientov prihaja iz celotne 
države, saj smo še vedno edina bolnišnica, ki ima tovrstno 
tehnologijo.
 
Preseganja pri stopnji nujnosti »hitro« nimamo, se pa ob-
časno pojavljajo primeri preseganja pri stopnji nujnosti 
»redno«, ki jim posvečamo posebno pozornost.
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Nova organizacija dela v urgentnem centru Celje 
od 1. 7. 2016

S sprejetim Splošnim dogovorom 2016, s katerim se sredstva za dežurno službo (DS1) in za 0,5 MoE REA, ki jih je do zdaj 
prejemal Zdravstveni dom Celje, prenesejo na Splošno bolnišnico Celje, je bil uresničen pogoj za to, da bolnišnica prev-
zame organizacijo in izvajanje zdravstvenih storitev v Sektorju za hitre preglede oz. modro-zelenem sektorju. Zdravstveni 
dom in bolnišnica sta se dogovorila, da bolnišnica prevzame izvajanje te dejavnosti s 1. julijem 2017. 
Zdravstveni dom Celje je kasneje opozoril, da bo s sprejeto odločitvijo območje, ki mu zagotavlja zdravstvene storitve 
prehospitalne dejavnosti, ostalo brez drugega reševalnega vozila, ki je bilo 12 ur dnevno podpora prvemu. Tako bi bila 
okrnjena možnost hkratne intervencije dveh reševalnih vozil. Ministrstvo za zdravje se je na opozorilo odzvalo s sklicem 
skupnega sestanka vseh deležnikov, na katerem je bil sprejet dogovor, da od 1. 7. 2016 dalje Splošna bolnišnica Celje od 7. 
do 19. ure zagotovi tudi drugo reševalno vozilo, ki bo šlo na intervencijo v primeru zasedenosti prvega vozila prehospital-
ne enote Zdravstvenega doma Celje. Na intervencijah tega reševalnega vozila bo sodeloval zdravnik iz Sektorja za hitre 
preglede Urgentnega centra Celje. 

Prim dr. Žuran nam je ponudil enkratno priložnost, da 
smo si lahko ogledali delovanje urgence na Univeri-

tetni kliniki Inselspital v Bernu. Bolnišnica je največja v 
kantonu Bern in ima okoli 2000 postelj ter  letni proračun 
milijardo dvesto milijonov frankov. Tu sta dve javni bolni-
šnici in veliko zasebnih. Bolnišnica ima petletno pogodbo 
z zavarovalnico. Nova urgenca deluje od leta 2013 dalje. 
Zgrajena je bila leto pred rokom in 3 milijone frankov 
ceneje od plana. Na urgenci letno obravnavajo 45 000 
pacientov, od tega 7 000 na splošni medicinski pomoči, 

Ogled Urgentnega centra na 
Univerzitetni kliniki Inselspital v Bernu
Mag. Hilda Maze 
Področje zdravstvene nege

kjer delajo splošni zdravniki. Letni proračun urgence je 50 
milijonov frankov. Vodi jo prof. dr. Aristomenisu Exadak-
tylosu, ki nam je prijazno odprl njena vrata in predstavil 
organizacijo in delovanje.   

Zdravstveni sistem se v Švici razlikuje od našega, vsak ima 
osnovno zavarovanje, ki ga nadgrajujejo različni paketi, 
odvisni od višine plačila in zavarovalnice. Pacient glede 
na višino svojega zavarovanja izbere tudi urgentno sto-
ritev. 
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Od vhoda v bolnišnico so talne oznake »rdeče pike«, ki pa-
cienta usmerjajo na urgenco. Ob poti na urgenco je bilo 
videti veliko lepo negovanih rož. Pred vpisom na urgen-
ci je mizica, na kateri so razkužilo ter maske in navodilo:  
»Počakaj in pripravi kartico zdravstvenega zavarovanja«.  
                                                               
Pri sprejemnem pultu podatke pacienta vnesejo v infor-
macijski sistem in ga napotijo na triažo. Za razvrščanje 
pacientov tako kot pri nas uporabljajo Manchestrski tri-
ažni sistem (MTS), le da so namesto barv pri njih sedaj v 
uporabi številke, saj so ugotovili, da glede na barve skoraj 
vsi pacienti dobijo rumeno oznako.  Barvne oznake MTS 
so že na zidu pred vhodom v bolnišnico. Profesor pravi, 
da medicinske sestre bolje izvajajo MTS, ker se pri oce-
ni pacienta osredotočijo zgolj na znake in simptome, v 

nasprotju z zdravniki, ki že ob prvem pregledu pacienta 
pričnejo razmišljati o mogoči diagnozi in s tem diagnosti-
ki in zdravljenju.
Na ekranu se vseskozi vrti risani film, ki na zelo preprost 
način razlaga delovanje MTS in tako prepreči nejevoljo 
čakajočih. Triaži sta dve in približno enako opremljeni kot 
pri nas. Medicinska sestra ob triaži opravi vse meritve in 
ugotovitve vnese v informacijski sistem ter pacienta gle-
de na stopnjo nujnosti poš-
lje v nadaljnjo obravnavo. 
Merijo čas od prihoda paci-
enta na urgenco, ko ga me-
dicinska sestra prvič zazna, 
do pričetka triaže. Nenujni 
primeri gredo do splošne-
ga zdravnika, medtem ko 
tisti z višjo stopnjo nujnosti 
naprej na kirurški ali interni-
stični del. 
                                                                                                                          
Za obravnavo pacientov 
imajo na voljo 23 pregledo-
valnic. Te niso nič večje kot 
naše kirurške ambulante, s 
to razliko, da v njih ni pohi-
štva, samo en umivalnik. Vsi 
pripomočki so v škatlah, ki 
so nameščene na posebne 
nosilce na steni ter na vozič-
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kih. V vsaki sobi je en računalnik na vozičku. To omogoča 
zaposlenim, da sproti vpisujejo vse ugotovitve in izvide v 
informacijski sistem. Za vsakega pacienta je iz informacij-
skega sistema mogoče razbrati, kdo (medicinska sestra in 
zdravnik) je na posamezni stopnji odgovoren zanj.                                                                                                                
         
Prof. dr. Aristomenis Exadaktylos, predstojnik Urgentne-
ga centra Inselspital Bern je vseskozi spremljal, koliko pa-
cientov je v obravnavi in na kateri stopnji obravnave so. 
Pogledal je status pacienta, ki je bil na urgenco sprejet 
prejšnji dan zaradi epileptičnega napada. V informacijski 
sistem je napisal vprašanje, zakaj pacient še nima zaklju-
čene obravnave. Razlog je bil banalen – pacient admini-
strativno ni bil zaključen. 
Finančna plat obravnave je zelo pomembna. Pacienta po-
skušajo čim hitreje spraviti skozi sistem, kar pomeni, da je 
bodisi sprejet na oddelek ali odpuščen v domačo oskrbo. 
Pri njih vse stane, zato tudi UZ naredi zdravnik na urgenci 
sam, ker tako sebi obračuna 300 frankov. Če UZ opravi ra-
diolog, namreč teh 300 frankov dobi radiološki oddelek.
Urgentni zdravniki opravljajo operacije s kratko anestezi-
jo  (Ketanest ali Dormicum), pri katerih za razliko od nas 
ne kličejo anesteziologov.
Imajo tudi posebno infektološko ambulanto, v kateri je 
obravnavan povprečno en pacient dnevno. Za opazova-
nje pacientov so namenjene 4 postelje. 
Enako kot pri nas, je tudi pri njih ob petkih popoldne več 
pacientov. 
V Švici velja, da je maksimalna tedenska delovna obre-
menitev 55 ur, na dan naj bi delali največ 9 ur. Zanimi-
ve so nam bile njihove izmene, ker se ponoči zamenjajo 
ob 2.00 zjutraj, kar je pri nas skoraj nemogoče. Profesor 
je dejal, da zaposlenim takšen delovni čas ustreza, saj se 
do 10.00 ure naspijo in lahko čas čez dan namenijo dru-
gim stvarem. Na urgenci je za polni ali delni delovni čas 

Po svetu nastajajo številne dobre prakse delovanja na različ-
nih področjih. Kljub temu, da so nekatere predstavljene na 
kongresih in drugih srečanjih, velikokrat ni priložnosti, da bi 
si jih ogledali od blizu in s posamezniki, ki so jih načrtovali, 
izmenjali izkušnje in razpravljali o posebnostih in podrobno-
stih. Zato je obisk v Bernu tako pomembna izkušnja za vse, 
ki sodelujemo pri vzpostavitvi nove oblike in organizacije ur-
gentne medicinske pomoči v bolnišnici.
Iskrena hvala prof. dr. Aristomenisu Exadaktylosu, predstojni-
ku Urgentnega centra Inselspital Bern, za podrobno predsta-
vitev organizacije in dela urgentnega centra, za odprtost in 
pripravljenost na nadaljnje sodelovanje. Velika zahvala pa velja 
tudi veleposlaniku Republike Slovenije v Bernu, mag. Francu 
Mikši, ki je navezal prvi stik  s prof. dr. Exadaktylosom in nam 
pomagal pri odpiranju novih poti za sodelovanje.   

zaposlenih 60 zdravnikov. Vsi zdravniki morajo najprej 6 
mesecev delati na urgenci, da spoznajo njihov način dela, 
šele zatem se lahko vključujejo le občasno. Za obravnavo 
vseh najpogostejših bolezni imajo klinične poti, v katerih 
so točno opredeljene vse preiskave in laboratorij. 
                                                                                        
Na podlagi kliničnih poti imajo določene  kazalnike ka-
kovosti. Te sproti spremljajo in občasno s presojami pre-
verjajo, v kolikšni meri so obravnave skladne s kliničnimi 
potmi. Profesor Exadaktylos pravi, da ni dovolj, če le šef 
preverja kakovost zdravstvene obravnave posameznih 
delavcev, temveč se morajo delavci preverjati tudi med 
sabo. 

V izmeni sta vedno dva zdravnika specialista odgovorna 
za delovanje urgence. Lahko sta dva internista, en inter-
nist in kirurg, nikoli pa to nista dva kirurga. To sta hkra-
ti tudi edina specialista, ki sta izven rednega delovnega 
časa prisotna v bolnišnici. V timu sodelujejo še speciali-
zanti. Če pri obravnavi pacienta potrebujejo še katerega 
drugega specialista, ga pokličejo od doma.

Profesor je v svoji predstavitvi urgence vseskozi poudarjal 
velik pomen timskega dela in spoštovanja vseh zaposle-
nih. Pravi, da je pri obravnavi pomemben vsak zaposleni. 
Medsebojno spoštovanje in zaupanje je dejansko temelj 
dobrega dela, katerega korist ima po eni strani pacient, 
po drugi strani vsi zaposleni. 

V svoji sobi ima velik monitor, na katerem lahko spremlja 
trenutno dogajanje na urgenci. Za nazaj vpogled ni mo-
goč. 
                                                 
Nad glavnim pultom na ur-
genci imajo nameščenih 
več monitorjev, na katerih je 
razvidno, kateri pacienti so 
v obravnavi, ter poimenski 
seznam s pripeto fotografijo 
in delovnim časom vseh tre-
nutno prisotnih zaposlenih. 
Kot zanimivost lahko pove-
mo, da so vsi zaposleni imeli 
svoja osebna delovna obu-
vala. Za transport bioloških 
materialov enako kot pri nas 
uporabljajo cevno pošto. 
                                                         
Vsi vozički in aparature imajo 
s posebnimi barvnimi ozna-
kami točno določeno mesto. 
Infuzijske steklenice imajo 
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v posebnih transportnih vozičkih zložene kar v škatlah. 
Vsak voziček za posege ima ob strani pripet slikovni pri-
kaz pravilne in popolne razporeditve vseh potrebnih pri-
pomočkov na polici in v predalih.  

Za zaključek lahko rečem le, da Švicarjem zavidam njihov 
red, nič pa cen, ki so najmanj dva- do trikrat višje kot v 
Sloveniji. 
Profesor dr. Aristomenis Exadaktylos vodi tudi Internati-
onal centre for excellence in Emergency Medicine, ki je 
financiran iz sponzorskih sredstev. V sklopu svojega delo-
vanja želijo dobre prakse obravnave urgentnih pacientov 
prenesti v države, kjer ta še ni tako dobro razvita. V zdru-
ženju sodelujejo strokovnjaki z vsega sveta. Predlagal je, 
da bi maja ali junija naslednje leto v Celju ali okolici orga-
nizirali kongres, na katerem bi predstavili dobre prakse z 
vsega sveta.

Pred približno letom dni smo v Splošni bolnišnici Celje z 
veseljem sprejeli pobudo Rotary Cluba Celje, da začne 

zbirati sredstva za nakup mobilnega ultrazvočnega apa-
rata za potrebe Urgentnega centra Celje. Čeprav nabava 

Rotary Club Celje podaril mobilni 
ultrazvočni aparat za Urgentni center Celje
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. 
Služba za odnose z javnostmi

mobilne medicinske opreme takrat še ni bila opravljena, je 
bilo namreč že jasno, da bo zaradi zelo omejenih sredstev 
zanjo, takšen tudi nabor kupljene medicinske opreme. Po-
nujena pomoč je bila zato zelo dobrodošla. 

Ob predaji UZ aparata bolnišnici  
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»Tri različne pripadajoče sonde namreč omo-
gočajo diagnostiko bolezni žil in  povrhnjih 
tkiv, trebušnih organov in srca. Zato ga bodo 
v Urgentnem centru Celje lahko uporabljali 
zdravniki različnih strok, ki bodo sodelovali pri 
obravnavi pacientov, ki potrebujejo nujno me-
dicinsko pomoč.«

V slabem letu dni se je napoved donatorske akcije uresni-
čila v mobilnem ultrazvočnem aparatu Toshiba, ki omo-
goča diagnostiko bolezenskih stanj tako pri internističnih 
kot pri kirurških pacientih. Tri različne pripadajoče sonde 
namreč omogočajo diagnostiko bolezni žil in  povrhnjih 
tkiv, trebušnih organov in srca. Zato ga bodo v Urgen-
tnem centru Celje lahko uporabljali zdravniki različnih 
strok, ki bodo sodelovali pri obravnavi pacientov, ki pot-
rebujejo nujno medicinsko pomoč. Urgentni center Celje 
je začel delovati 30. decembra lani in od takrat na različ-
nih deloviščih obravnava povprečno 250 pacientov na 
dan. Donacija Rotary Cluba Celje je vredna 42.500 eur in 
je do zdaj vrednostno njihov največji projekt za lokalno 
skupnost. 
Rotary Club Celje, ki bo prihodnje leto praznoval 20. 
obletnico neprekinjenega delovanja, namreč sodi med 
zelo aktivne Rotary klube v Sloveniji. V preteklih letih so 

člani kluba uspešno izpeljali mnogo manjših in velikih 
projektov ter darovali sredstva v različne namene: štipen-
dije mladim nadarjenim dijakom in študentom, opremili 
bivalni enoti v Štorah za Društvo Sonček, pomagali dru-
žinam ob socialnih stiskah, nesrečah, požarih, poplavah, 
redno sodelujejo z brezdomci, podpirajo mlade s poseb-
nimi potrebami – Camp Handicamp Ankaran, sodelujejo 
v botrstvih itd. 
Ob donaciji mobilnega ultrazvočnega aparata naši bolni-
šnici, med največje dosedanje akcije  sodi še nakup kombi 
vozila z dvigalom za Društvo za cerebralno paralizo  Son-
ček, ki so ga pred nekaj leti uresničili s podporo pridoblje-
nih finančnih sredstev tako slovenskega Rotary Distrikta 
kot pobratenega Rotary cluba Biedenkopf v Nemčiji. 
Tudi v tokratni akciji je klub uspel povezati in združiti več 
humanitarnih klubov: Rotary Foundation, Illinois, ZDA in 
District Designated Funds (1820 – Nemčija ter 1912 – Slo-
venija), Rotary Club Biedenkopf iz Nemčije in Rotary Club 
Celje, ki je bil pobudnik tega tako imenovanega Global 
Grants projekta.
Denarna sredstva, ki jih je moral zbrati Rotary Club Celje 
(približno četrtino skupne vrednosti), so z donacijami za-
gotovili (od najmanjšega proti največjemu znesku): Rota-
ry Club Sevnica, Lions Club Mozaik, Frigotransport Pišek, 
Gradia, Kovintrade, Sintal, A2S, Termo tehnika, Izletnik 
Celje, Mlekarna Celeia, Regionalna gospodarska zbornica 
Celje, Odelo Slovenija, Adriatic Slovenica, Pivovarna La-
ško, Marsha, Humanitarni klub Soroptimist Celje, Banka 
Celje, Vzajemna in Rotary Club Celje.

Celjani smo se 6. maja 2016 pridru-
žili evropskemu  dnevu ozavešča-

nja o srčnem popuščanju. V avli Splo-
šne bolnišnice Celje smo pripravili 
informacijsko stojnico, kjer smo merili 
krvni tlak, krvni sladkor in saturacijo, 
torej najpogostejše dejavnike tve-
ganja za razvoj srčno-žilnih bolezni. 
Prav tako smo delili gradivo o srčnem 
popuščanju, pripravili seminar in od-
govarjali na vprašanja. Nad odzivom 
smo bili presenečeni. 

Srčno popuščanje 
Srčno popuščanje je klinični sindrom 
znakov in simptomov, ki jih ima bol-
nik, ko srce ne zmore več zadostno 
prekrviti organov in tkiv. Glede na 
to, kako določena bolezen prizadene 
miokard, srčno popuščanje delimo na 
dve vrsti: srčno popuščanje z zniža-

Dan ozaveščanja o srčnem popuščanju 
v Splošni bolnišnici Celje
Andreja Strmčnik, dr. med. 
Kardiološki oddelek

nim iztisnim deležem levega prekata 
(sistolično srčno popuščanje) in srč-
no popuščanje z ohranjenim iztisnim 
deležem levega prekata, pri katerem 
je problem v raztezanju srčne mišice 
(diastolično srčno popuščanje).  

Epidemiologija
Srčno popuščanje je ena najpogostej-
ših diagnoz za sprejem v bolnišnico. V 
razvitem svetu ima srčno popuščanje 
1–2 % odrasle populacije, v starosti 
nad 70 let pa nad 10 %. Ocenjujejo, 
da je v Evropi približno 10 milijonov 
ljudi s srčnim popuščanjem. V Slove-
niji natančnega registra nimamo, po 
nekaterih predvidevanjih naj bi jih 
bilo okrog 40.000.

Etiologija
Vse bolezni, ki prizadenejo srce, lahko 
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Dan ozaveščanja o 
srčnem popuščanju
Na dan, ki smo ga posvetili ozaveščanju o 
srčnem popuščanju, smo imeli v avli naše 
bolnišnice med 10. in 14. uro stojnico, opre-
mljeno s plakati o srčnem popuščanju. Kardi-
ološki oddelek in Kardiološki center, skupaj 
s Koronarnim klubom Celje in Koronarnim 
klubom Zgornje  Savinjske doline smo na-
šim obiskovalcem na kratko predstavili, kaj 
pomeni srčno popuščanje, kako nastane in 
kako je pomembno redno jemanje zdravil in 
vzdrževanje telesne kondicije. Obiskovalcem 
smo izmerili krvni sladkor in krvni tlak ter 
vrednosti zabeležili na listič z imenom in pri-
imkom. Na monitorju je bilo prikazano delo-
vanje srca, tako da smo obiskovalcem še laž-
je približali način delovanja srca, zdravo ožilje 
in kako nastajajo plaki na ožilju. Obiskovalci, 
ki so želeli še kaj več izvedeti o srčnem po-
puščanju, so se o tem lahko posvetovali z dr. 
Strmčnikovo. Našo stojnico je v slabih štirih 
urah obiskalo okrog 150–180 obiskovalcev, 
ki so po opravljenih meritvah dobili tudi zlo-
ženke o srčnem popuščanju.

Pri promociji dneva ozaveščanja o srčnem 
popuščanju so sodelovali lokalni mediji 
NT&RC, Televizija Celje in VTV ter bili pri 
tem zelo uspešni. Tako je bilo naključno mi-
moidočih le nekaj obiskovalcev, večji del je 
informacijo o dogodku dobil v medijih in se 
odzval našemu vabilu. Zahvaljujem se vsem, 
ki so na kakršenkoli način prispevali svoj čas 
za to srečanje, da nam je uspelo in ga bomo 
vsako leto samo še nadgrajevali.

Mirjana Kralj Coha, dipl. m. s. 
Kardiološki oddelek

vodijo v srčno popuščanje, zato je tre-
ba diagnosticirati osnovno bolezen, 
saj je to pogoj za ustrezno zdravljenje. 
V razvitem svetu je najpogostejša 
aterosklerotična bolezen koronarnih 
arterij, ki lahko povzroči miokardni 
infarkt, ko del srčne mišice odmre, 
zato se ta del srca ne krči ali se krči ne-
ustrezno. Pogosta bolezen pri nas je 
arterijska hipertenzija. Če je krvni tlak 
dlje časa neurejen, se srce dolgo časa 
obremenjuje in iztiska kri v aorto, 
glavno odvodno arterijo. Ko je obre-
menitev prehuda, začne popuščati. 
Tudi bolezni srčnih zaklopk so nava-
dno dolgo časa prikrite in se težave 
pokažejo šele z leti. Dokaj pogoste 
so posebne prirojene ali pridobljene 
bolezni srčne mišice, kardiomiopatije. 
Redkejši razlogi za srčno popuščanje 

so zdravila in toksini (kemoterapija, 
alkohol, kokain), virusi, ki povzročajo 
vnetje srčne mišice (miokarditisi), ne-
urejena srčna frekvenca (tahikardija ali 
bradikardija) ali hormonske motnje. 

Simptomi in znaki
Pri klinično izraženem srčnem po-
puščanju pride do zadrževanja vode v 
telesu. Bolnik sprva občuti težko sapo 
in zadihanost pri večjih naporih, kot 
je hoja v hrib ali po stopnicah, nato 
pri vse manjših obremenitvah, kasne-
je ga duši  tudi v mirovanju. Olajšanje 
občuti v sedečem položaju, zato so 
težave pogostejše ponoči, ko tudi  
pogosteje odvaja urin. Opaža oteka-
nje najnižjih delov telesa, običajno v 
nogi, lahko otekanje v trebuh. Ko se 
pojavi edem sluznic bolnik zavrača 
hrano, mu je slabo in ga napenja. Te-
kočina se lahko prosto nabira v tele-
snih votlinah (plevralni izliv, ascites). 
Pride do upada skeletnih mišic – kar-
dialna kaheksija. V napredovali fazi je 
izrazito hudo dušenje.
Redkejša in zelo huda oblika je pljuč-
ni edem – akutno levostransko srčno 
popuščanje, ko pride do srčnega po-
puščanja tako hitro, da tekočina zalije 

Izredno velik odziv zainteresirane javnosti

Dobro sodelovanje zdravnikov in koronarnih klubov iz regije

pljučne mešičke. Bolnik navaja hudo 
dušenje. To je urgentno stanje.

Diagnoza 
Kadar pomislimo na srčno popušča-
nje, z osnovnimi laboratorijskimi pre-
iskavami krvi in urina izključimo dru-
ge bolezni, ki lahko povzročijo enake 
simptome. Pomembni so podatki 
o krvnem tlaku, delovanju ledvic in 
ščitnice. Od laboratorijskih preiskav je 
zadnja leta možno določiti pro-BNP, ki 
je povišan pri vseh bolnikih s srčnim 
popuščanjem, vendar je ta preiskava 
draga in ni na voljo v vseh zdravstve-
nih domovih. 
Na pregledni rentgenski sliki prsne-
ga koša vidimo povečano srce, pre-
razporeditev obtoka, znake zastoja v 
pljučih ali plevralni izliv. Pozorni mo-
ramo biti na možne motnje ritma ali 
prevajanja, ki jih ugotovimo z EKG ali 
Holter-EKG. 
Ključna je ultrazvočna preiskava srca, 
pri kateri izmerimo velikosti srčnih 
votlin, globalno krčljivost (iztisni de-
lež prekata) in podajnost miokarda, 
ocenimo motnje krčenja srčne mišice 
in delovanje zaklopk, prikažemo si 
osrčnik in začetni del aorte. 
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delovanje srca dodatno prizadeto za-
radi motenj prevajanja srčnega ritma 
znotraj srca, je možno vstaviti dvopre-
katni srčni spodbujevalnik (resinhroni-
zacijska terapija – CRT ali CRT-D), ki je 
sicer maloštevilnim bolnikom s temi te-
žavami precej spremenil potek bolezni. 
Če so izpolnjena določena merila in 
je bolnik tudi psihično pripravljen, 
je možno srčno popuščanje zdraviti 
s presaditvijo srca. Na tem področju 
smo v Sloveniji zelo uspešni. 

Zaključek 
Srčno popuščanje je pogosta in huda 
prizadetost srca, ki ne zmore več 
zadostno prekrviti organov in tkiv. 
Bolezni, ki lahko povzročijo srčno 
popuščanje, so številne: bolezen ko-
ronarnih arterij, arterijska hipertenzi-
ja, bolezni srčnih zaklopk, vnetne in 
toksične bolezni srčne mišice, kardio-
miopatije, ... Srčno popuščanje lahko 
napreduje zelo hitro, prizadeti so vsi 
organi in močno vpliva na kakovost 
življenja. Pogosto se začne neopazno, 
zato bolnik tako prilagodi svoje življe-
nje, da se bolezni niti ne zaveda. Po-
membno je njegovo prepoznavanje, 
saj se v zgodnji obliki lahko kaže zgolj 
kot hitra upehanost pri obremenitvi.
Zdravljenje je dolgotrajno, večplastno 
in v večini primerov traja vse življenje. 
Še vedno je najpomembnejše tis-
to, kar lahko bolnik naredi sam zase. 
Pomembno je preprečevati srčno 
popuščanje z nadzorom dejavnikov 
tveganja za srčno-žilne bolezni: slad-
korna bolezen, arterijska hipertenzija, 
hiperlipidemija, kajenje. Ko pride do 
srčnega popuščanja, naj bo bolnik po-
zoren na vnos tekočin in soli v prehra-
ni, se redno tehta in če razume navo-
dila, sam prilagodi odmerke diuretika. 
Tudi za bolnike s kroničnim srčnim po-
puščanjem je zaželena redna aerobna 
vadba, saj dokazano zmanjšuje zaple-
te in podaljša preživetje. 

Zdravljenje 
Zdravljenje v najzgodnejši obliki 
pomeni preprečevanje srčnega po-
puščanja z zdravljenjem vseh dejavni-
kov tveganja, ki so znani povzročitelji 
bolezni srca in ožilja – sladkorna bole-
zen, arterijska hipertenzija, hiperlipi-
demija, odsvetovano je kajenje.
Če bolezen napreduje in pride do srč-
nega popuščanja, naj bo bolnik po-
zoren na vnos tekočin, predvsem soli 
v prehrani (2g Na+ na dan = 1 čajna 
žlička), se redno tehta in ob porastu 
telesne teže nad 2 kg v dveh dneh 
sam prilagodi odmerke diuretika po 
navodilih, ki jih je prejel pri zdravniku. 
Svetovana je redna rekreacija – trik-
rat tedensko polurna zmerna vadba 
(srčna frekvenca naj bo okoli 70 % 
maksimalne).

Ambulantno vodenje bolnika s srčnim 
popuščanjem

Ambulantno vodenje bolnika s srčnim popuščanjem zahteva od medicinske sestre do-
datna znanja ( kaj je srčno popuščanje /SP/, vzroki nastanka, prepoznavanje simptomov 
in znakov, kako živeti s SP).

Glavne naloge medicinske sestre v ambulanti za SP so: izobraževanje bolnika za pre-
poznavanje svoje bolezni, samokontrolo, redno jemanje zdravil (napisana imena in od-
merki zdravil) ter o nefarmakoloških ukrepih za izboljšanje bolezni in dvig kakovosti 
življenja s spremembo življenjskega sloga.

Bistvo nefarmakoloških ukrepov zdravljenja SP je poučiti bolnika in njegove svojce o 
bolezni in načinu življenja z njo. Bolnika poučimo, naj ukrepa za upočasnitev poslabšanja 
bolezni in izboljšanje njegove prilagodljivosti na zadovoljiva stanja.
Bolniki s SP morajo biti pozorni na vnos tekočine v telo, o čemer se morajo posveto-
vati z zdravnikom (skrita tekočina je namreč tudi v sadju, jogurtih, sadnih kašah). Nujen  
je tudi nadzor vnosa soli in telesne teže. 

Porast telesne teže za več kot 2 kg v  dveh dneh je že prvi kazalec zadrževanja vode 
v telesu. Otekle spodnje okončine, napet, trd trebuh in dušenje so simptomi, ki kažejo 
znake srčnega popuščanja.

Mirjana Kralj Coha, dipl. m. s. 
Kardiološki oddelek

Merili smo krvni sladkor in krvni tlak

Predavanje Andreje Strmčnik, dr. med., v predavalnici Zdravstvenega doma Celje

Za medikamentozno zdravljene srč-
nega popuščanja imamo na voljo več 
vrst zdravil, ki zmanjšujejo umrljivost 
in podaljšujejo preživetje (zaviralci 
angiotenzinskih receptorjev, zaviralci 
beta in If receptorjev, zaviralci aldos-
terona), druga predvsem lajšajo te-
žave (diuretiki, nitrati). Če ima bolnik 
zožene koronarne arterije, jih lahko 
z invazivnim posegom s pristopom 
skozi dimeljsko arterijo razširimo in 
v prizadeto koronarno arterijo vsta-
vimo opornico, stent. Slikanje imenu-
jemo koronarografija, poseg pa per-
kutana koronarna intervencija (PCI). 
Če gre za prizadetost več koronarnih 
arterij, pride v poštev kirurška reva-
skularizacija miokarda (CABG). Tudi 
hudo prizadetost srčnih zaklopk je 
možno zdraviti le kirurško, z menjavo 
ali popravo obolele srčne zaklopke. 
Bolniki, ki imajo prenizek srčni utrip 
(bradikardijo), potrebujejo stalni srčni 
spodbujevalnik. Nekaterim, ki imajo 
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postopkom (ne pozabimo na raz-
kuževanje rok, preden si nadene-
mo rokavice!);

-  po možnem stiku s telesno tekoči-
no;

-  po stiku s pacientom;
-  po stiku s pacientovo okolico (tudi, 

če pacienta tisti trenutek ni v pos-
telji in se dotikamo njegove doku-
mentacije ali aparatur).

Letošnji dan higiene rok, 5. maj 2016, 
je bil posvečen preprečevanju okužb, 
povezanih s kirurško oskrbo paci-
entov. Okužbe kirurških ran so med 
najpogostejšimi okužbami in so po-
vezane daljšo hospitalizacijo, doda-
tnimi kirurškimi posegi ali bivanjem 
v intenzivnih enotah ter večjo pora-
bo materiala. Po podatkih European 
Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC) za leti 2010–2011 je 
delež okužb kirurških ran med 0,8 % 
(operacije kolenskih protez) in 9,5 % 
(operacije na črevesju), odvisno od 
vrste posega oziroma 0,3 do 6,2 okuž-
be na 1000 bolnišničnih oskrbnih dni.
Tudi letos smo v naši bolnišnici na ta 
dan organizirali promocijo higiene 
rok, pri čemer so ponovno sodelovali 
dijaki Srednje zdravstvene šole Ce-
lje, za kar se jim zahvaljujemo. Tako 
so lahko mimoidoči preverili tehniko 
razkuževanja rok in dobili navodila o 
uporabi razkužila. Dogodek smo obe-
ležili s skupinsko fotografijo, ki smo 
jo objavili na spletni strani Svetovne 
zdravstvene organizacije (slika levo).
V maju je potekalo redno merjenje 
skladnosti higiene rok, ki je v zaključni 
fazi. Podatke dvakrat letno pošiljamo 

na Ministrstvo za zdravje kot obvezen 
kazalnik kakovosti, ki ga spremljajo 
vse akutne bolnišnice v Sloveniji. Do 
tega trenutka smo opazovali 1707 
priložnosti (potreb) za higieno rok 
in 1974 indikacij (pet korakov za hi-
gieno rok). Skupna skladnost v naši 
bolnišnici je bila 79,0 %. Skladnost po 
korakih je bila:
-  pred stikom s pacientom 73,7 %;
-  pred vsakim čistim in aseptičnim 

posegom 63,0 %;
-  po možnem stiku s telesnimi teko-

činami 87,7 %;
-  po stiku s pacientom 87,0 %;
-  po stiku s pacientovo okolico 83,3 

%.

Glede na pretekla opazovanja smo 
skupno skladnost zvišali – leta 2013 
je bila 67,3 %, leta 2014 74,5 % in leta 
2015 77,2 %; slab rezultat ostaja pri 
2. koraku – pred čistim in aseptičnim 
posegom, ki je še vedno pod zaželeno 
mejo 70 % in gre največkrat na račun 
opuščanja higiene rok pred uporabo 
rokavic. Te nas ne ščitijo 100-odsto-

tno, zato si je treba pred uporabo ro-
kavic in po njej roke razkužiti.

Vidimo, da je samo opazovanje vsako 
leto bolj pozitivno sprejeto pri zapo-
slenih. Dobrega sodelovanja in dob-
rih rezultatov se nadejamo še naprej. 
Upamo, da je k boljšim rezultatom 
pripomoglo tudi redno usposabljanje 
s področja preprečevanja in obvlado-
vanja bolnišničnih okužb, ki poteka 
vsak mesec (razen julija in avgusta).

Vabljeni še naprej!

»Razkuževanja (ali umivanje) rok hit-
ro uniči (odstrani) mikrobe, ki jih z 
delom dobimo na roke in nam omo-
goča, da delamo varno. Če opravi-
mo higieno rok v vsaj 70 odstotkih, 
varujemo tako pacienta kot sebe.«

»V maju je potekalo redno mer-
jenje skladnosti higiene rok, ki je 
v zaključni fazi. Podatke dvakrat 
letno pošiljamo na Ministrstvo 
za zdravje kot obvezen kazalnik 
kakovosti, ki ga spremljajo vse 
akutne bolnišnice v Sloveniji.«

Že vrsto let je higiena rok obrav-
navana kot najbolj učinkovit in 

najpomembnejši način prepreče-
vanja nastanka okužb, povezanih z 
zdravstvom. Gre za ukrep, ki je zelo 
enostaven in poceni, vendar pogosto 
spregledan. Povezava med slabo higi-
eno rok in številom okužb, povezanih 
z zdravstveno oskrbo, je poznana in 
podprta s številnimi raziskavami.

Razkuževanja (ali umivanje) rok hit-
ro uniči (odstrani) mikrobe, ki jih z 
delom dobimo na roke in nam omo-
goča, da delamo varno. Če opravimo 
higieno rok v vsaj 70 odstotkih, varu-
jemo tako pacienta kot sebe.
Pri higieni rok upoštevamo pet ključ-
nih situacij – indikacij ob pacientu 
(pet trenutkov za higieno rok), ki so:
- pred stikom s pacientom;
-  pred vsakim čistim in aseptičnim 

5. maj – svetovni dan higiene rok
Mag, Alenka Petrovec Koščak, dipl. sanit. inž. 
Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

»Okužbe kirurških ran 
so med najpogostejšimi 
okužbami in so povezane 
daljšo hospitalizacijo, do-
datnimi kirurškimi posegi 
ali bivanjem v intenzivnih 
enotah ter večjo porabo 
materiala.«
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Svetovni dan zdravja 2016
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. 
Služba za odnose z javnostmi

Sedmega aprila smo obeležili že 66. svetovni dan 
zdravja. Tema letošnjega je bila posvečena sladkorni 

bolezni in njenemu obvladovanju. Sladkorna bolezen za-
radi svoje pogostnosti, zahtevne in kompleksne obravna-
ve ter težkih posledic predstavlja velik zdravstveni izziv. 
V razvitem svetu namreč ostaja vodilni vzrok za slepoto, 
odpoved delovanja ledvic, amputacije spodnjih okončin 
ter bolezni srca in ožilja.

 
Pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) so ocenili, da 
je imelo leta 2014 na svetu kar 422 milijonov ljudi slad-
korno bolezen, kar je štirikrat več kot leta 1980. V EU živi 
že več kot 30 milijonov odraslih ljudi s sladkorno bolezni-
jo. Pogostnost te bolezni se je pri odraslih povečala s 7,6 
% v letu 2003 na 8,6 % v letu 2006, napovedujejo pa, da 
bo do leta 2025 imelo to bolezen že več kot 10 % prebi-
valcev EU.   
Ključna sporočila WHO ob letošnjem svetovnem dnevu 
zdravja so:
•	 Število	sladkornih	bolnikov	iz	leta	v	leto	skokovito	na-

rašča, predvsem v državah s srednjimi in nizkimi do-
hodki.

•	 Prekomerna	telesna	teža	 in	debelost	postajata	vedno	
večja zdravstvena problema. V letu 2014 je imela vsaka 
tretja odrasla oseba prekomerno telesno težo, vsaka 
deseta pa je bila zelo debela.

•	 Sladkorna	 bolezen	 lahko	 povzroči	 srčni	 infarkt,	 mo-

»Sladkorno bolezen lahko učinkovito zdra-
vimo. Zaplete sladkorne bolezni prepre-
čujeta uspešen nadzor in vodenje bolezni. 
Zato je treba zagotoviti zgodnje odkriva-
nje ter učinkovito zdravljenje, edukacijo in 
opolnomočenje bolnikov.«

žgansko kap, slepoto, odpoved ledvic in amputacijo 
spodnjih okončin. Odstotek amputacij spodnjih okon-
čin je deset- do dvajsetkrat višji pri bolnikih s sladkorno 
boleznijo.  

•	 Leta	2012	je	bila	sladkorna	bolezen	neposredni	vzrok	
za 1,5 milijona smrti, pri dodatnih 2,2 milijona smrtih 
pa je bila dejavnik, ki je povzročil kardiovaskularne in 
druge bolezni. Kar 43 % umrlih je bilo mlajših od 70 let.

•	 Sladkorno	bolezen	lahko	učinkovito	zdravimo.		Zaplete	
sladkorne bolezni preprečujeta uspešen nadzor in vo-
denje bolezni. Zato je treba zagotoviti zgodnje odkri-
vanje ter učinkovito zdravljenje, edukacijo in opolno-
močenje bolnikov. 

Po podatkih, ki jih zbira in obdeluje Nacionalni inštitut za 
javno zdravje, se sladkorna bolezen vse pogosteje poja-
vlja tudi v Sloveniji. Od leta 2010  do 2014 se je število 
bolnikov, ki zaradi sladkorne bolezni dobivajo zdravila, 
povečalo za 12,5 %. Leta 2014 je tako zdravila za zniževa-
nje krvnega sladkorja v Sloveniji jemalo že 104.550 bol-
nikov.
Ker lahko nastanek sladkorne bolezni tipa 2 v velikem 
deležu preprečimo ali odložimo na poznejše življenjsko 
obdobje z zdravim načinom življenja, je bila glavna tema 
letošnjega svetovnega dneva zdravja poudarjanje pome-
na aktivnega in zdravega življenjskega sloga, ki vključuje 
skrb za telesno težo, redno gibanje in zdravo prehranje-
vanje.  

Mestna občina Celje, ki je ob svetovnem dnevu zdravja 
letos obeležila tudi četrt stoletja delovanja projekta Celje 
zdravo mesto, je kot zadnjih sedem let tudi letos pripravi-
la strokovni posvet o vodilni temi ter številne prireditve, 
namenjene laični javnosti. 

 

 

»Sladkorna bolezen zaradi svoje pogostnosti, 
zahtevne in kompleksne obravnave ter težkih 
posledic predstavlja velik zdravstveni izziv. V 
razvitem svetu namreč ostaja vodilni vzrok za 
slepoto, odpoved delovanja ledvic, amputaci-
je spodnjih okončin ter bolezni srca in ožilja.«
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Na osrednji prireditvi v mestnem središču je tradicional-
no sodelovala tudi naša bolnišnica. Bernarda Žagar, dipl. 
m. s. iz Diabetološke ambulante je vsem zainteresiranim 
izmerila vrednost krvnega sladkorja ter krvnega tlaka in 
jih oborožila s številnimi koristnimi nasveti. 
Mnogi so se zanimali za pravilno sestavo obrokov hrane 
sladkornih bolnikov, o priporočenih in odsvetovanih živi-

lih, potrebnem številu obrokov in vsem drugem, kar vpli-
va na vodenje sladkorne bolezni.
  
Tudi druge stojnice in aktivnosti, ki so jih pripravili le-
tošnji razstavljavci, so bile posvečene zdravi prehrani 
ter promociji aktivnega načina preživljanja prostega 
časa.

Teden vseživljenjskega učenja 2016
Andreja Šteiner, dipl. ft., univ. dipl. org. dela, Vesna Cerjak, dipl. ft., univ. dipl. org. dela 
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

V City Centru Celje je v okviru pro-
jekta Teden vseživljenjskega 

učenja 17. junija aktivno sodeloval 
Oddelek za Medicinsko rehabilitacijo 
Splošne bolnišnice Celje. Andreja Šte-

Informativna stojnica v City centru Celje

iner in Vesna Cerjak sva pripravili pro-
gram preventive pri bolečini v križu. 

Korigirali sva pravilno držo sede na 
stolu in žogi, pravilno držo pri stoji in 

med hojo. Prikazali sva nepravilno in 
pravilno držo pri opravljanju dnevnih 
aktivnosti, kot so: vožnja z avtomobi-
lom, delo z računalnikom, dvigovanje 
in prenašanje bremen, čiščenje, lika-
nje, pomivanje posode. Poudarili sva 
pomen prekinitve prisilnih položajev 
pri delu in pomen razbremenilnih 
položajev. Ljudje se ne zavedajo po-
mena pravilne drže v povezavi z bo-
lečino v hrbtenici, zato je bilo o tem 
veliko zanimanja.
Pripravili sva vadbeni program z ak-
tivnimi vajami za moč, ravnotežje 
in raztezanje. Posamezniki so lahko 
preizkusili vadbo z velikimi in mali-
mi terapevtskimi žogami, s trakovi, z 
ravnotežnim diskom ter ravnotežno 
desko in blazino.
Predstavili sva fizioterapevtske stori-
tve pri bolečini v križu, kako jim po-
magamo fizioterapevti in kako si lah-
ko pomagajo sami. 

Anketa o zadovoljstvu hospitaliziranih 
pacientov v Splošni bolnišnicI Celje
Suzana Labaš, univ. dipl. org, QSM 
Splošno kadrovsko pravni sektor

V času od 29. 3. do 22. 4. 2016 je na 18 oddelkih naše 
ustanove potekala anketa o zadovoljstvu pacientov v 

času bivanja v bolnišnici. Med paciente je bilo razdelje-
nih 700 anket, vrnjenih je bilo 665, kar predstavlja 95,0 % 
vseh anketnih listov. Iz grafa je razvidno, da se vračanje 
izpolnjenih anket v zadnjih letih izboljšuje. 

V letošnjem letu je pri anketiranju sodelovalo za 4,3 % več 
naročenih in za 3,1 % manj nenaročenih pacientov kot v 
l. 2015.
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Zadovoljstvo z bivanjem v bolniški sobi je v primerjavi z 
lanskim letom nekoliko slabše, in sicer za 2,1 %. Razlogi za 
nezadovoljstvo z bivanjem so bili naslednji:  
 nisem se počutil prijetno, prostori so zelo majhni in v 

njih je premalo svežega zraka;
 veliko je hrupa;
 žaluzije so potrebne popravila, radio ne dela, okna so 

potrebna čiščenja, nočne omarice bi lahko bile nove;
 nisem se počutil prijetno, ker soba ni bila vedno očiš-

čena, ima staro omarico, umazana okna, pajčevino in 
zamašene odtoke umivalnika;

 postelje so trde in neudobne – na mene so slabo vpli-
vale in sem imela močnejše bolečine kot doma; 

 nisem se počutil prijetno, ker ni bilo miru niti pet mi-
nut, ne podnevi in ne ponoči;

 sostanovalka je bila zelo nemirna in glasna vse dneve in noči;
 preveč aparatov »piska« cele noči; 
 postelj je v enem prostoru preveč;
 v sobi je bilo prevroče, slab zrak;
 nisem se počutil prijetno, ker pacienti nismo bili ločeni 

po težavnosti poškodb;
 v sobi ni bilo TV;
 ker sem bival na hodniku;
 nisem se počutil prijetno zaradi zastarelega okna, ki se 

je samo odpiralo;
 nisem se dobro počutil zaradi osebja.

Pacienti so bili seznanjeni s hišnim redom v 91,3 %, od-
stotek je popolnoma enak kot leto poprej. 

Delež pacientov, zadovoljnih s prehrano, se je v primer-
javi z letom poprej minimalno zmanjšal, se je pa za 1,3 % 
zvišal delež pacientov, ki so bili s prehrano nezadovoljni. 
Za slab odstotek se je zvišal tudi delež pacientov, ki se 
niso mogli odločiti glede zadovoljstva s prehrano.

Pripombe pacientov, ki so se navezovale na zadovoljstvo 
s prehrano, so bile naslednje: ne ustreza, je neokusna, 
slaba, premalo je sadja in zelenjave, se preveč ponavlja, 
obroki so premajhni, za nosečnice prehrana ni najboljša 
(premalo je zelenjave, prevečkrat so paštete, hrenovke), 
majhne porcije solate, čaj je vedno enakega okusa, pre-
več je dodanih aditivov ipd. So pa pacienti hrano tudi po-
hvalili in jo ocenili kot zelo dobro, nekaterim je bila med 
drugim všeč obilnost obrokov, pohvalili pa so tudi kuha-
rice za odlično pripravljene obroke.

Osebno in posteljno perilo se zdi pacientom primerno v 
89,0 %. Delež pacientov, ki so zadovoljni s perilom, je tako 
že tretje leto zapored nižji, v primerjavi z l. 2013 znaša 
razlika 5,3 %. Vzroki za nezadovoljstvo s perilom ostajajo 
približno enaki kot leto poprej: perila ni oz. ga primanj-
kuje, od tega največ brisač, hlač, pižam, majic in bodijev 
za otroke, premalo je tudi ustreznih velikosti oblačil. Moti 
jih, da je perilo - tako osebno kot posteljno - dotrajano, 
izprano, strgano, neudobno in premalo zračno. 

Pri čiščenju bolnišničnih prostorov je paciente največkrat 
zmotila očiščenost WC-jev, vonj čistil, pajčevina in uma-
zana okna. 
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Odnos medicinskih sester do pacientov je bil največkrat 
ocenjen kot prijazen, sta se pa v letošnjem letu zvišala 
deleža pacientov, ki ocenjujeta odnos medicinske sestre 
kot spoštljiv in profesionalen. Delež neprijaznih medicin-
skih sester do pacienta v primerjavi z letom poprej ostaja 
enak.

Pacienti so zapisali tudi nekaj pripomb oz. pohval glede 
dela medicinskih sester in zdravnikov. 
Pripombe:
 nekateri zdravniki so pri viziti skopi z informacijami in 

neprijazni;
 motil me je odnos zdravnikov, ki včasih paciente 

obravnavajo, kot da bi lahko že vse vedeli - zdravniki 
so me velikokrat pustili v nevednosti;

 vsak dan me je obravnaval drug zdravnik;
 ni bilo informacij s strani anesteziologa pred op. pose-

gom;
 dolgo čakanje na dežurnega zdravnika;
 različna mnenja medicinskih sester;
 obnašanje posameznih medicinskih sester;
 glasnost medicinskih sester.
Pohvale:
 osebje je prijazno;
 imajo spoštljiv odnos do pacienta; 
 osebje je pozorno;
 so strokovni; 
 ustrežljivi;
 profesionalni; 
 korektni;
 všeč mi je odzivnost osebja;
 imajo čut za poslanstvo itd.

Odnose med medicinskimi sestrami so pacienti v večjem 
delu ocenili kot zelo dobre, delež teh pacientov se je v 
primerjavi z l. 2015 zvišal za 5,4 %. Slabi odnosi tudi v le-
tošnjem letu niso bili prepoznani. 

Delež pacientov, ki je ocenil odzivnost medicinskih sester 
za zelo hitro, se je v primerjavi z lanskim letom znižal za 
5,6 %, zvišal pa se je delež pacientov, ki so ocenili odziv-
nost  med. sestre kot hitro – za 1,5 %. Malenkostno se je 
zvišal delež pacientov, ki so na medicinsko sestro morali 
počakati dalj časa. 

Sporočila pacientov so bila tako pozitivna kakor negativna:
- Moti me to, ko mi nobeden ne da informacij, kakšno je 

stanje.
- Morda manjka le bolj osebni pogovor o poteku opera-

cije z  zdravnikom in o nadaljnji rehabilitaciji. Drugače 
pa vse pohvale vsem skupaj, vse pohvale medicinskim 
sestram!

- Več informacij o stanju bolezni in stanju po posegu. 
- Zahvaljujem se celotnemu osebju za ažurno, korektno 

in strokovno oskrbo.
- Bila sem prvič v vaši bolnišnici in proti pričakovanjem 

je zelo dobra.
- Hvala za tako prijazen in profesionalen odnos do nas 

pacientov. 
- Strokovnost je na visokem nivoju. Nabavite novo 

osebno perilo.
- Nekatere sestre izstopajo po prijaznosti in toplem pris-

topu do pacientk, druge ravno obratno.
- Več komunikacije med zdravniki in pacienti oz. njiho-

vimi svojci.
- Pohvalil bi nego, kuhinjo, čistilni servis, sprejemno pi-

sarno ter zdravnike.
- Medicinske sestre so velikokrat preobremenjene, vidi 

se, da zelo primanjkuje kadra, zato te razmere največ-
krat občutimo pacienti. Če bo šlo tako naprej bomo 
lahko na žalost kmalu zamenjali vloge.

- Hvala za vaš trud in za potrpljenje z mano.

Zaključim lahko z naslednjim sporočilom pacientke, ki iz 
množice sporočil še posebej pritegne našo pozornost:

Bila sem veliko časa v UKC Ljubljana in bolnišnici Slovenj 
Gradec. Prvič sem pri vas in v vaši bolnišnici. Občudujem 
vaše obnašanje, vseh, a še posebej mladih zdravnikov in se-
ster, tako do mlajših kot do starejših pacientov. Želim vam, 
da ostanete takšni kot ste, v ponos in zgled drugim zdra-
vstvenim ustanovam. 

Celotna analiza anket o zadovoljstvu pacientov v času 
bivanja v bolnišnici za l. 2016 je objavljena na intranetu, 
v rubriki Kakovost – tč. D: Izkušnje oz. zadovoljstvo 
pacientov.
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Obseg dela in poslovanje v obdobju od 
januarja do marca 2016
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

Leto 2016 prinaša v SB Celje določeno  negotovost v poslovanju zaradi začetka delovanja novega urgentnega cen-
tra, ki pa v svoji zastavljeni organizaciji ni v celoti finančno pokrito, saj dogovarjanja o tem še potekajo.  

Novi procesi dela, ki se v letu 2016 vzpostavljajo v bolnišnici, prinašajo spremembe v obsegu in strukturi dela bolni-
šnice. Te se odražajo predvsem na področju obsega in vsebine dela akutne obravnave. Že s Finančnim načrtom 2016 
smo predvideli zmanjšanje števila cenejših, manj zahtevnih obravnav, dejansko se je izkazalo, da je ta trend v  prvem 
tromesečju še močnejši.  

Obseg dela

Tabela 1: Realizacija obsega dela akutne obravnave v obdobju 1–3  2016

Akutna obravnava Realizacija 
1–3 2015

Plan 
1–3 2016

Realizacija
1–3 2016

Indeks 
R16/R15

Indeks 
R16/R15

- število SPP primerov 8.608 8.294 8.075 93,81 97,36

- število uteži 12.181,30 11.991,60 12.005,24 98,55 100,11

- povprečna utež 1,415 1,446 1,487 105,08 102,85

Iz tabele 1 je razvidno, da je število primerov akutne obravnave  v obdobju 1–3 2016 manjše od primerljivega ob-
dobja preteklega leta za več kot 6 % oz. za 533 primerov. Nekoliko manjše od primerljivega obdobja preteklega leta 
je tudi število realiziranih uteži, vendar te še vedno dosegajo oz. presegajo planske okvire. Z ZZZS-jem smo namreč 
že v začetku letošnjega leta dorekli prestrukturiranje – zmanjšanje akutne obravnave. Del obravnav smo prenesli na 
ambulantno raven, zmanjšali pa smo tudi število primerov akutne obravnave.  

Glede na izločanje cenejših primerov akutne obravnave in povečevanje števila dražjih, zahtevnejših obravnav in hospi-
talizacij s številnimi spremljajočimi diagnozami, se je v letu 2016 izredno povečala povprečna utež (s 1,415 v obdobju 
1–3 2015   na 1,487 v letu 2016). Načrtujemo, da se bomo z ZZZS-jem uspeli pogodbeno dogovoriti za dodatno zmanj-
šanje števila primerov, saj so trenutna pravila za plačilo akutne obravnave vezana tudi na doseganje števila primerov.

V okviru akutne obravnave imamo z ZZZS-jem posebej dogovorjen še program t. i. prospektivnih primerov, katerih 
realizacijo v letošnjih prvih treh mesecih prikazujemo v tabeli 2. 

V planiran obseg v tabeli 2 ne vključujemo posebnih programov za skrajševanje čakalnih dob. Gre za program koro-
narnih angiografij (400 posegov) in  operacije prostat z robotsko metodo (50 posegov). 

Tabela 2: Realizacija prospektivno načrtovanih primerov  v obdobju 1–3  2016

Naziv programa Realizacija 
1–3 2015

Plan 
1–3 2016

Realizacija
1–3 2016

Indeks 
R16/R15

Indeks 
R16/R15

Porod 429 468 467 108,86 99,89

PTCA - balonska dilatacija kor. arterij 94 92 90 95,74 98,36

Kirurško zdravljenje rakavih bolezni 185 181 172 92,97 95,16

- od tega operacije prostate 46 63 67 145,65 107,20

- ostalo kirurško zdravljenje rakavih bolezni 139 118 105 75,54 88,98

Naziv programa Realizacija 
1–3 2015

Plan 
1–3 2016

Realizacija
1–3 2016

Indeks 
R16/R15

Indeks 
R16/R15

Splav 86 81 66 76,74 81,23

Zdravljenje možganske kapi 140 152 145 103,57 95,39

Skupaj programi, plačani po realizaciji 934 973 940 100,64 96,61
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Operacije ušes, nosu, ust in grla 261 304 256 98,08 84,35

Operacije na ožilju – arterije in vene 139 118 105 75,54 88,98

(vključno s PTA) 121 128 134 110,74 104,69

Operacije na ožilju – krčne žile 22 19 14 63,64 73,68

Koronarografija 158 172 148 93,67 86,05

Operacije kile 146 136 146 100,00 107,35

Operacija žolčnih kamnov 109 109 105 96,33 96,11

Endoproteza kolka 108 104 99 91,67 95,42

Endoproteza kolena 59 55 56 94,92 102,28

Ortopedske operacije rame 19 30 29 152,63 96,67

Operacija hrbtenice 40 55 63 157,50 115,07

Operacije na stopalu, gležnju 28 28 21 75,00 75,00

Skupaj programi, plačani do 10 % preseganja 1.071 1.139 1.071 100,00 94,03

Angiografija 12 12 9 75,00 73,47

Koronorografija z aortografijo 38 41 41 107,89 101,23

Artroskopija 124 109 125 100,81 114,42

Operacije prostate – benigne 22 18 17 77,27 97,14

Odstranitev osteosintetskega materiala 123 91 99 80,49 109,09

Operacija stresne inkontinence 20 19 23 115,00 122,67

Operacija karpalnega kanala 5 8 7 140,00 87,50

Skupaj ostali prospektivni programi 344 297 321 93,31 108,08

Področje izvenbolnišnične dejavnosti  v letu 2016 načeloma dosega obseg iz leta 2015, razen na nekaterih področjih, 
kjer izvajamo programe za skrajševanje čakalnih dob ali pa je bilo izvedeno prestrukturiranje programov (program 
operacij žil, program CT,  maksilofacialna kirurgija, EMG). Opažamo sicer upad dializne dejavnosti, v obdobju 1–3 2016 
smo realizirali za 3,5 % dializ manj kot v istem obdobju lani.  
 
Na področju ambulantne dejavnosti v letu 2016 izvajamo izrazito  povečan obseg na področju MR preiskav, ki so zara-
di skrajševanja čakalnih dob v letu 2016 s strani ZZZS-ja plačane v višini celotne dosežene realizacije. 

Tabela 3: Plan in realizacija MR  preiskav v obdobju 1–3 2016 (za ambulante)

Dejavnost Realizacija 
1–3 2015

Plan 
1–3 2016

Realizacija
1–3 2016

Indeks 
R16/R15

Indeks 
R16/R15

MR- št. preiskav  skupaj 1.264 1.477 1.639 129,67 110,99

- MR glave in vratu 437 473 536 122,65 113,32

- MR skeleta 725 927 991 136,69 106,96

- Mr toraks in abdomen 11 5 14 127,27 280,00

- MR angiografije 79 59 87 110,13 148,72

- MR z anestezijo 12 14 11 91,67 80,00

Razvidno je, da se je število magnetnoresonančnih preiskav na področju ambulantne dejavnosti v obdobju 1–3 2016 
v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta povečalo za skoraj 30 %. 

Prihodki in odhodki v 1–3 2016

Na stroškovni strani so spremembe v procesih dela v letu 2016 in spremembe na področju plač (napredovanja) pri-
nesle izreden porast stroškov dela (za 9,2 % v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta). Poleg tega ugotavljamo 
izreden trend rasti stroškov zdravil v prvih mesecih leta 2016. Strošek zdravil tako v obdobju 1–3 2016 presega na-
črtovanega in višino iz preteklega leta za skoraj 12 %. Ugotavljamo tudi povečane stroške  zdravstvenih materialov, 
predvsem obvezilnega, sanitetnega in drugega zdravstvenega materiala.

Vsa navedena dejstva so vplivala na to, da v prvih treh mesecih višina prihodkov ne zadošča za pokritje vseh stroškov 
in zato imamo negativen poslovni izid v višini 165.870 eur. Bilančni podatki za obdobje 1–3 2016 so razvidni iz tabele 4
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Tabela 4: Prihodki in odhodki v obdobju 1–3 2016 v primerjavi z istim obdobjem leta 2015 in Finančnim načrtom 2016

Elementi bilance uspeha Realizacija 
1–3 2015

Finančni 
načrt 

1–3 2016

Realizacija 
1–3 2016

Indeks 
R16/

Indeks 
R16/R15

Indeks 
R16/R15

Indeks 
R16/R15

A) PRIHODKI SKUPAJ 22.612.215 24.290.138 24.006.549 106,2 98,8 1.394.334 -283.588

I. PRIHODKI IZ POSLOVNE 
DEJAVNOSTI 22.586.038 24.236.000 23.908.394 105,9 98,6 1.322.355 -327.606

a) Prihodki iz opravljanja 
javne službe 21.696.467 23.383.918 23.054.851 106,3 98,6 1.358.384 -329.066

- Prihodki iz programa ZZZS-ja 20.491.924 22.131.500 21.869.048 106,7 98,8 1.377.123 -262.453

   - Drugi prihodki 1.204.543 1.252.418 1.185.804 98,4 94,7 -18.739 -66.614

b) Prihodki iz tržne dejavnosti 889.571 852.083 853.542 95,9 100,2 -36.029 1.460

II. PRIHODKI IZ FINANCIRANJA 6.111 3.763 1.519 24,9 40,4 -4.592 -2.243

III. DRUGI PRIHODKI 5.553 5.125 2.958 53,3 57,7 -2.594 -2.167
IV. PREVREDNOTOVALNI POSL. 
PRIHODKI 14.513 45.250 93.678 645,5 207,0 79.165 48.428

B) ODHODKI SKUPAJ 22.581.612 24.290.138 24.172.420 107,0 99,5 1.590.808 -117.718
I. STROŠKI IZPLAČIL ZAPO-
SLENIM 12.290.611 13.718.898 13.420.900 109,2 97,8 1.130.288 -297.998

a) Plače zaposlenih 9.726.183 10.757.983 10.509.824 108,1 97,7 783.641 -248.159

b) Dajatve na plače 1.554.282 1.721.275 1.697.181 109,2 98,6 142.899 -24.094

c) Drugi stroški dela 1.010.146 1.239.640 1.213.894 120,2 97,9 203.748 -25.746

II. STROŠKI MATERIALA 6.595.928 6.648.638 6.981.366 105,8 105,0 385.437 332.728
a) Porabljena zdravila in 
zdravstveni material 5.184.525 5.228.750 5.568.672 107,4 106,5 384.147 339.922

b) Porabljen nezdravstveni 
material 1.411.403 1.419.888 1.412.693 100,1 99,5 1.290 -7.194

III. STROŠKI STORITEV 2.419.069 2.704.753 2.567.719 106,1 94,9 148.650 -137.034

a) Zdravstvene storitve 1.063.459 1.080.973 1.017.221 95,7 94,1 -46.238 -63.752

b) Nezdravstvene storitve 1.355.610 1.623.780 1.550.498 114,4 95,5 194.888 -73.282

IV. AMORTIZACIJA 1.125.000 1.100.000 1.100.000 97,8 100,0 -25.000 0

V. DRUGI STROŠKI 43.747 45.725 42.572 97,3 93,1 -1.175 -3.153
VI. ODHODKI IZ FINANCIRAN-
JA 40.783 11.250 12.082 29,6 107,4 -28.700 832

VII. DRUGI ODHODKI 23.974 18.000 5.054 21,1 28,1 -18.920 -12.946
VIII. PREVREDNOTOVALNI 
ODHODKI 42.500 42.875 42.727 100,5 99,7 227 -148

C) RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI 30.603 0 -165.870     

Skupna višina realiziranih prihodkov v obdobju 1–3 2016 je v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta višja za 6,2 
%, vendar v celoti ne pokriva skupne višine realiziranih odhodkov v tem obdobju. Slednji so bili v primerjavi z istim 
obdobjem preteklega leta višji za 7 %.  

Iz tabele 3 je razvidno nedoseganje stroškov dela, saj v prvih treh letošnjih mesecih še niso bile realizirane vse načrto-
vane zaposlitve za 2016.  Je pa razvidno izredno preseganje načrtovanih stroškov materiala. Glede na navedeno situ-
acijo je nedoseganje načrtovane ravni stroškov dela v obdobju 1–3 2016 ublažilo siceršnji negativni poslovni rezultat, 
ki ga prinašajo materialni stroški izven načrtovanih okvirov. Iz podatkov je razvidno tudi nedoseganje prihodkov, saj 
se programi za skrajševanje čakalnih dob še ne uresničujejo. Za leto 2016 imamo predvidenih  1,1 mio eur prihodkov 
za izvajanje programov za skrajševanje čakalnih dob (koronarografije, operacije prostate, EMG).  

Temeljna usmeritev, ki izhaja iz poslovnih rezultatov 1–3 2016, je nujno obvladovanje stroškov materialov, saj si naraš-
čajočih stroškov materialov in stroškov dela na načrtovani ravni skupaj ob obstoječih prihodkih ne moremo privoščiti, 
ker nas peljejo v nadaljnje negativno oz. neuravnoteženo poslovanje. Kot posledica tega postajata vprašljiva investi-
ranje in zagotavljanje plačilne sposobnosti.  
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Svet zavoda SB Celje je na svoji seji 
dne 16. 6. 2016 sprejel Finančni 

načrt 2016. Pripravljen je na zadnjih 
znanih izhodiščih, ki smo jih prejeli s 
strani Ministrstva za zdravje v drugi 
polovici maja in začetku junija letoš-
njega leta. 

Glede na znana izhodišča je v letu 
2016 skupna načrtovana vrednost 
prihodkov 97,1 mio  EUR. V primerjavi 
s preteklim letom se povečuje za 4,5 
%  oz. za  4, 1 mio EUR.  Povečanje pri-
hodkov izhaja iz financiranja novega 
urgentnega centra, povečanih obse-
gov programov za skrajševanje ča-
kalnih dob ter dviga cen zdravstvenih 
storitev v letu 2016 za 2,1 %. Cene so 
se namreč v letu 2015 dvignile samo 
v drugi polovici leta, v letu 2016 pa 
ZZZS dviguje cene  na letni ravni. Ne-
pokrit s strani ZZZS-ja pa v letu 2016 
ostaja strošek napredovanj s konca 
leta 2015. Skupni strošek dviga plač 
iz naslova napredovanj je v višini 1,5 
mio EUR in tega je bilo treba pokriti 
v okviru obstoječih finančnih okvirov, 
saj nam dodatnih sredstev ZZZS ne 
priznava. 

Kljub temu, da potekajo zadnjega 
pol leta intenzivna dogovarjanja z 
Ministrstvom za zdravje o financira-
nju novih urgentnih centrov, ta pro-
blematika ni dokončno razrešena. V 
Finančni načrt 2016 je vključeno fi-

nanciranje opazovalnic in triaže (sled-
nje je enotno rešeno za vse urgentne 
centre), glede financiranja pediatrič-
nega urgentnega centra še potekajo 
dogovori.  Pričakujemo, da naj bi bilo 
financiranje pediatričnega urgentne-
ga centra dogovorjeno z Aneksom 1 
k Dogovoru 2016, ki je že v pripravi. 
Sicer pa bodo z že sprejetim Splošnim 
dogovorom 2016 iz ZD Celje v SB Ce-
lje prenesena finančna sredstva za 
pokrivanje modro-zelenega sektorja 
in deloma tudi PHE. 

Vzpostavitev novega urgentnega 
centra se najbolj odraža v povečanem 
številu osebja, kar je predvideno s ka-
drovskim načrtom za leto 2016. Nove 
zaposlitve, povečani obsegi progra-
mov ter dvig plač iz naslova napre-
dovanja so povzročili, da se bodo 
predvideni stroški dela v letu 2016 
v primerjavi z letom 2015 dvignili 
za  8,6 %.  Glede na nove načrtovane 
zaposlitve v letu 2016 je načrtovano 
zmanjšanje števila nadur in  dela iz-
ven rednega delovnega časa.

Načrtovani navedeni dvig plač je iz-
redno zaskrbljujoč (stroški dela pred-
stavljajo 60 % vseh stroškov), saj ni 
pokrit v delu iz napredovanja, zato je 
bilo treba s Finančnim načrtom 2016 

predvideti racionalizacije na vseh 
drugih segmentih, materialih, vzdrže-
vanju… Načrtujemo lahko le tolikšno 
višino stroškov, kot nam jo dovoljuje 
prihodkovni okvir, saj smo zavezani k 
uravnoteženemu poslovanju. 

Usmeritev Ministrstva za zdravje v 
letu 2016 je skrajševanje čakalnih 
dob, kar je vključeno  v program dela 
za leto 2016 oz. Finančni načrt 2016. 
S tem namenom smo v letu 2016 v 
okviru obstoječe pogodbene vred-
nosti s prestrukturiranjem programov 
povečali obseg programov s čakal-
nimi dobami, pridobili pa smo tudi 
dodatna finančna sredstva za skraj-
ševanje čakalnih dob na določenih 
programih (koronarografije, operaci-
je prostate, EMG).  Gre za namenska 
sredstva, s katerimi država načrtuje 
skrajšati čakalne dobe na področjih, 
ki so ocenjena kot najbolj kritična.  

Sicer na področju akutne obravnave 
v letu 2016 načrtujemo zmanjšanje 
števila primerov, medtem ko se skup-
ni obseg akutne obravnave, izražen 
v številu uteži, ne zmanjšuje. Takšno 
situacijo povzroča dejstvo, da manj 
zahtevne primere obravnavamo am-
bulantno, medtem ko se  v okviru 
akutne obravnave povečuje število 
zahtevnejših, dražjih obravnav. To se 
izkazuje skozi naraščajočo povprečno 
utež, ki je v letu 2016 načrtovana v 
višini 1,446 (realizirana v letu 2015 je 
bila v višini 1,429). Na področju spe-
cialistične ambulantne dejavnosti v 
letu 2016 načrtovani programi veči-
noma ostajajo na ravni iz leta 2015. 

»Glede na znana izhodišča 
je v letu 2016 skupna načr-
tovana vrednost prihodkov 
97,1 mio  EUR. V primerjavi s 
preteklim letom se poveču-
je za 4,5 %  oz. za  4, 1 mio 
EUR.  Povečanje prihodkov 
izhaja iz financiranja novega 
urgentnega centra, poveča-
nih obsegov programov za 
skrajševanje čakalnih dob ter 
dviga cen zdravstvenih stori-
tev v letu 2016 za 2,1 %.«

Finančni načrt 2016
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

»V Finančni načrt 2016 je 
vključeno financiranje opa-
zovalnic in triaže (slednje je 
enotno rešeno za vse urgen-
tne centre), glede financira-
nja pediatričnega urgen-
tnega centra še potekajo 
dogovori. … Sicer pa bodo 
z že sprejetim Splošnim do-
govorom 2016 iz ZD Celje v 
SB Celje prenesena finanč-
na sredstva za pokrivanje 
modro-zelenega sektorja in 
deloma tudi PHE.«

»Načrtovani navedeni dvig 
plač je izredno zaskrbljujoč 
(stroški dela predstavljajo 
60 % vseh stroškov), saj ni 
pokrit v delu iz napredo-
vanja, zato je bilo treba s 
Finančnim načrtom 2016 
predvideti racionalizacije 
na vseh drugih segmentih, 
materialih, vzdrževanju…«
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Predvidevamo povečanje obsega 
programa MR, ki je zaradi skrajševa-
nja čakalnih dob v letu 2016 s strani 
ZZZS-ja plačan v višini celotne dose-
žene realizacije. 

»Izjemno zahtevno je bilo 
za leto 2016 načrtovanje 
investicij, saj je finančnih 
virov za ta namen glede na 
potrebe premalo.«

Izjemno zahtevno je bilo za leto 2016 
načrtovanje investicij, saj je finančnih 
virov za ta namen glede na potrebe 
premalo. V preteklih letih, tj. v obdob-
ju, ko je ZZZS zniževal cene storitev,  
so bila prav sredstva za investicije 
še dodatno zmanjšana.  Glede na to 
so bile  investicije iz lastnih sredstev 
omejene le na najnujnejše zamenja-
ve in potrebe. Ugotavljamo pa,  da se 
navedena situacija v preteklih letih z 
vso težo odraža v letu 2016.   Izkazalo 
se  je, da  stroški neodložljivih investi-
cij presegajo finančna sredstva, ki jih 
imamo v ta namen za dve leti. Tako 

je tudi v okviru Finančnega načrta 
2016 pripravljen investicijski načrt na 
osnovi virov, ki jih imamo za te name-
ne za dve leti. 

Vsekakor bo dinamika izvajanja inve-
sticijskega načrta za leto 2016 prila-
gojena uspešnosti in hitrosti postop-
kov javnega naročanja, uspešnosti 
tekočega poslovanja in plačilni spo-
sobnosti bolnišnice. Prav zaradi tega 
je izjemno pomembno poslovanje 
v okviru danih finančnih okvirov in 
omejevanje tekočih stroškov na ra-
ven, ki smo jo načrtovali.

Investicijska dejavnost v 
Splošni bolnišnici Celje v letu 2016
Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. stroj.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Ob tako poznem sprejemanju in potr-
jevanju finančnih načrtov s strani sve-
tov zavodov in Ministrstva za zdravje 
(MZ), je težko govoriti o tekočem le-
tnem investicijskem načrtu. Lani je bil 
sprejet maja, letos pa v sredini junija. 
Zaradi zapletenih postopkov javnega 
naročanja se bo nekaj letošnjih inve-
sticij zagotovo realiziralo v drugi po-
lovici 2017. Iz istega razloga pa se šele 
zdaj končujejo lanske večje naložbe, 
kot so nadstrešnica nad zbirališčem 
odpadkov, izgradnja diabetičnega 
dispanzerja v kletnih prostorih zraven 
oddelka za medicinsko rehabilitaci-
jo, obnova rezervnega rezervoarja 
za kurilno olje pri kotlarni, končanje 
inštaliranja po celotni bolnišnici in 
zagon sistema RIS/PACS (digitalna sli-
kovna diagnostika) ter izvedba nekaj 
izpuščenih del v novem urgentnem 
centru. 

Bolnišnica letos načrtuje za cca 9,3 
mio € investicij, pri čemer so všteta 
tudi sredstva ustanovitelja tj. Ministr-
stva za zdravje. Ta znesek je približno 
enak znesku za investicije v preteklih 
dveh letih.

 Načrtovani viri sredstev so naslednji:
- lastna sredstva SB Celje v višini 6,6 

mio €,
- sredstva ustanovitelja (MZ)  v višini  

2,3 mio €, 
- donacijska sredstva v višini 0,3 mio 

€.

Žal letos nimamo virov za naložbe iz 
EU. V preteklih dveh letih jih je bilo za 
cca 9 mio €.

Skupna načrtovana vrednost inve-
sticij v medicinsko opremo v letu 
2016 je 5,4  mio € ali skoraj 60 % vseh 
sredstev. Med pomembnejše nabave 
sodi nov aparat za magnetno reso-
nanco, ki ga financira MZ z 1,5 mio €, 
bolnišnica pa za GOI dela cca 0,3 mio 
€.  Nabavili smo nov mamograf  (0,35 
mio €  z GOI deli) tudi za potrebe pre-
sejalnega  programa DORA. Med več-
je naložbe spadajo še nabave:
•	 5	 UZ	 aparatov	 za	 več	 oddelkov	 v	

vrednosti 0,3 mio €, 
•	 20	 dializnih	 aparatov	 v	 vrednosti	

0,2 mio €,  
•	 laparoskopski	stolp	za	operacijsko	

dvorano v vrednosti 0,16 mio €, 
•	 5	anestezijskih	aparatov	v	vrednos-

ti 0,15 mio €, 
•	 mikroskop	 za	 skupne	 potrebe	 ki-

rurgije v vrednosti 0,1 mio €.  
 
Za večje infrastrukturne projekte 
(gradbeno obrtniška, inštalacijska 
dela) letos nismo namenili večjih na-
ložb. Predvsem se bomo lotili obnove 

elektro inštalacij in inštalacij za medi-
cinske pline na Kardiološkem oddel-
ku, Oddelku za angiologijo, endokri-
nologijo in revmatologijo, Otroškem 
oddelku in na Odseku za neonatalno 
pediatrijo Ginekološko-porodniškega 
oddelka. Otroški oddelek bomo tudi 
delno prenovili za potrebe otrok z in-
fektološkimi obolenji. S tem bomo na 
Oddelku za infekcijske bolezni in vro-
činska stanja sprostili prostore za od-
rasle internistične bolnike. Pred prib-
ližno 10 leti smo namreč te objekte 
zaradi načrtovane izgradnje nadome-
stne novogradnje namenili rušenju, 
zato niso bili zadostno vzdrževani.   
Razpisi za omenjene adaptacije še 
niso zaključeni. Ocenjena vrednost 
del je cca 1 mio €.

Zaradi potreb po povečanju števila in-
ternističnih postelj bomo pričeli tudi 
z načrtovanjem preselitve Očesnega 
oddelka v sedanje prostore Diabetič-
nega dispanzerja. Sledila bo adapta-
cija Očesnega oddelka in Otroškega 
oddelka kirurških strok. Tako bomo 
pridobili cca 40 postelj.

Skupna načrtovana vrednost investi-
cij v informacijsko tehnologijo v letu 
2016 je planirana za cca 2,1 mio €.  Od 
tega je namenjeno za  že omenjeni 
RIS/PACS 1,45 mio € (sofinanciranje 
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Investicije v teku

Katja Škrabl, dipl. inž. prom. in Hinko Zupanc, dipl. inž. stroj.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

bolnišnice je v višini  0,54 mio €, Mi-
nistrstva za zdravje  pa 0,93 mio €), 
ter za ostalo programsko in strojno 
opremo: nabava novih računalnikov, 
strežnikov, uvedba zvočnega zapisa, 
razširitev WiFi omrežja, … v višini 0,7 
mio €. 

Za vso ostalo nemedicinsko opremo 
je na voljo 0,8 mio € (nabava tekstila, 
drobnega inventarja, zamenjava apa-
ratov za kuhinjo in pralnico, klimat-

skih naprav, nabava osebnega vozila, 
nabava dieselskega agregata, ...).

Sredi marca je bil sklenjen dogovor 
s predstavniki Ministrstva za zdravje, 
da nadaljujemo projekt Nadomestna 
novogradnja. Pričeti moramo z revi-
diranjem že obstoječega PGD pro-
jekta in pridobiti z javnim naročilom 
projektantsko hišo, ki bo dokončala 
projekt za izvedbo (PZI). Po najbolj-
šem scenariju bi lahko pričeli fizično 

izgradnjo I. faze novega dela (štiri 
nadstropja nad sedanjo novo urgen-
co) v sredini 2018. Celotna naložba 
je ocenjena na cca 80.000 mio €, v 
treh fazah pa naj bi bila končana nek-
je 2023. Po prvotnem planu bi leta 
2017 nadomestna novogradnja mo-
rala biti že končana, a so nam krizni 
časi ustavili financiranje oz. podaljšali 
zdravljenje  pacientov in delo osebja 
v starih prostorih za cca 5 let. Upajmo, 
da nam tokrat uspe.

Program DORA 
(državni presejalni program za raka dojk)

V februarju smo od Programskega sveta DORA prejeli do-
pis, da so bolnišnico Celje uvrstili med izvajalce programa 
DORA. V zelo kratkem roku so se pričele dejavnosti v zvezi 
s preureditvijo prostorov. Za ureditev prostorov v okviru 
radiološkega oddelka je treba upoštevati zahteve, ki jih 
morajo zadovoljiti stacionarni presejalni centri za vključi-
tev v program DORA. Tako smo zadolžili arhitekta, da nam 
pripravi idejni projekt, ki smo ga poslali Programskemu 
svetu programa DORA. V aprilu smo gostili predstavnike 
programa, ki smo jim pokazali sedanje stanje in predsta-
vili idejno zasnovo prenovljenega prostora za izvajanja 
programa DORA ter vsakodnevni bolnišnični program. 
Tako smo dobili zeleno luč za potrditev idejne zasnove. 

Projektant je pripravil vso potrebno dokumentacijo in 
popise, da smo lahko izvedli razpis. V juniju je bila pod-
pisana pogodba z najugodnejšim ponudnikom in dela 
se bodo vsak čas pričela. Narejena bo nova čakalnica, 
prostor za sprejem in anamnezo, dve kabini, diagnostični 
prostor za mamograf z možnostjo dovoza pacienta, pros-
tor za radiologa in kontrolni prostor s konzolo in naveza-
vo na mamograf. Na razpolago imamo 68 m2 prostora, v 
katerem sedaj opravljamo mamografije, in del prostorov, 
kjer je bil nameščen CT.  Za gradbena in obrtniška dela 
je rok izvedbe 45 dni. Nov mamograf, ki bo nameščen v 
novem centru, je bolnišnica že kupila.

Posodobitev rezevoarja ELKO in izgradnja 
nadstrešnice, izgradnja pretakalne ploščadi 
in prevezava kanalizacije

V letu 2016 so se kot prve pričele investicije, sestavljene 
iz dveh sklopov,  ki potekajo na področju med kuhinjo, 
kotlovnico in oddelkom za patologijo.
Prvi sklop, ki ga izvaja na javnem naročilu izbrani izvaja-
lec RUDIS, d. o. o., zajema posodobitev rezervoarja ekstra 
lahkega kurilnega olja, ki je rezervno gorivo za zagota-
vljanje zanesljive dobave tehnološke pare in toplotne 
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energije za delovanje bolnišnice tudi ob izpadu dobave 
zemeljskega plina. Glavnino del je zajemala sanacija po-
dnice rezervoarja, po opravljenem hidrotestu pa se bodo 
dokončala slikopleskarska in elektrotehniška dela ter vsi 
ukrepi za zagotovitev požarnega varstva in preprečitev 
iztoka nevarne tekočine v okolje.
Cilj je polnitev rezervoarja s kurilnim oljem in zagon ce-
lotnega oljnega gospodarstva v kotlovnici.

Drugi sklop gradbeno obrtniških del, ki ga izvaja Medi-
coengineering, d. o. o., zajema izgradnjo nadstrešnice pri 
kotlovnici, ki se bo uporabljala kot urejeno zbirno mesto 
za odpadke in izgradnjo pretakalne ploščadi za polnje-
nje rezervoarja z gorivom ter prevezavo kanalizacije pri 
kuhinji. Narejena je že prevezava kanalizacije, opravljeno 
betoniranje pri nadstrešnici in urejeno odvodnjavanje 
z vgradnjo oljnega lovilca. V teku so montaža kovinske 
konstrukcije ter izvedba elektroinštalacij in ureditev pre-

takalne ploščadi. 
Na koncu bo urejena okolica ter asfaltirana cesta, za kar 
bo treba utrditi dotrajano voziščno konstrukcijo.

Center za diabetes in endokrinologijo

Eva Planko, inž. gradb.
Referat za investicije

Prvi idejni načrti za ureditev diabetološkega centra v 
kleti Splošne bolnišnice Celje so bili izrisani pred prib-

ližno desetimi leti. Za zelo futuristično obliko se je tedaj 
zavzemal potencialni zasebni vlagatelj, a je njegov inte-
res zaradi nastopa gospodarske krize usahnil. Nekaj let 
kasneje je drug potencialni zasebni vlagatelj ponovno 
oživil idejo o novem diabetološkem centru, tokrat v kom-
binaciji s hiperbarično komoro, a neuspešno.
 
Obstoječi prostori diabetološkega dispanzerja so ume-
ščeni na prehodu med urološkim oddelkom in dnevno 
bolnišnico. Pretežno so neprimerni za opravljanje zdra-
vstvene dejavnosti, brez prezračevanja in nekateri celo 
brez vode. Po predstavitvi strategije prostorskega ra-
zvoja bolnišnice, po prekinitvi projekta nadomestne no-
vogradnje s strani strokovnega direktorja, se je izkazalo, 
da je preselitev dispanzerja nujna za nadaljnji prostorski 
razvoj bolnišnice. Tudi za paciente bi selitev na novo lo-
kacijo pomenila velik napredek, saj je bila predvidena 

lokacija Centra za diabetes in endokrinologijo v  samem 
osrčju bolnišnice, v neposredni bližini obeh laboratorijev 

Prazen del kleti pod bolnišnično polikliniko
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z gradbenimi deli. Predviden zaključek izgradnje je v sre-
dini avgusta.
 
Center bo deloval na 250 m2 površine. Imel bo urejeno 
čakalnico, vpisno/izdajno mesto z arhivom, dve diabe-
tološki ambulanti s skupnim sestrskim prostorom, dve 
ambulanti za nogo, prostora za skupinsko in individualno 
izobraževanje, sanitarije in prostorček za počitek za za-
poslene ter ločeno ambulanto za endokrinologijo. Veči-
na prostorov bo locirana ob zunanji steni in osvetljena z 
naravno svetlobo. Pacienti bodo uporabljali sanitarije na 
sosednjem oddelku za medicinsko rehabilitacijo. Hkrati z 
izgradnjo novega oddelka bodo energetsko obnovljena 
vhodna vrata in zunanja fasada ter zunanji strop, ki je že 
dlje časa kazil videz bolnišnice. 

in vpisnega mesta ter s tem veliko lažjega in hitrejšega 
dostopa do teh storitev. 
Izdelani so bili prvi načrti, a je bila ocena stroškov izved-
be precej visoka in treba je bilo zmanjšati površino za 25 
%, kar pa se je kasneje izkazalo za preveliko zmanjšanje, 
saj predvideni prostori niso več ustrezali minimalnim 
tehničnim standardom za bolnišnične prostore. Tudi 
prostori sami bi zadostovali le za obravnavo pacientov 
na trenutni ravni. Ker se delež sladkornih bolnikov str-
mo povečuje, vedno več pa je tudi sladkorne bolezni v 
nosečnosti, prostori že v bližnji prihodnosti ne bi zados-
tovali za kakovostno obravnavo pacientov. Projektant je 
pripravil nove projekte, v katerih so upoštevane doktrine 
optimalne obravnave pacientov. Hkrati smo vložili vloge 
za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za gradnjo. Z jav-
nim naročilom smo pridobili izvajalca, ki je v maju pričel 

Novi prostori diabetološkega centra že nastajajo

Mednarodna akreditacijska presoja
Mateja Agrež, dipl. ekon. (UN), spec. manag. QSM
Splošno kadrovsko pravni sektor

V Splošni bolnišnici Celje (v nada-
ljevanju bolnišnica) je 30. in 31. 

maja  potekala druga  redna presoja 
mednarodne akreditacijske hiše Det 
Norske Veritas (v nadaljevanju DNV).
Tokrat je bila vodja zunanje presoje 
ga. Sue Harris, ekipo pa so sestavljali 
še g. Antonio Krešimir Paliska, Željko 
Ferenčić in Primož Štraus.
Na uvodnemu sestanku  smo skupaj 
z vodstvom bolnišnice in presoje-
valci pregledali program presoje ter 
uskladili čas obiskov posameznih 
oddelkov oz. služb. Glede na to, da 
so presojevalci presojali različna stro-
kovna področja, smo v ekipo vključili 
tudi zaposlene,  ki so s svojim pozna-
vanjem procesov, postopkov in orga-
niziranostjo pripomogli, da je presoja 
potekala v okviru načrta. 
Vodja presoje, Sue Harris,  je bila od-
govorna za pregled splošnega pod-
ročja. V dveh dneh je pregledala ob-

stoječo dokumentacijo in ugotavljala 
skladnost dokumentov v povezavi z 
zahtevami standarda DIAS. Pouda-
rek je bil na pregledu dokumentaci-
je, kot je obvladovanje dokumentov 
splošnega pomena, kjer so zapisa-
na osnovna pravila glede nastanka 
dokumentov, zapisov in obveznih 
vsebin (datumi, verzije, skladnost 
obrazcev, navodil). Seznanila se je 
tudi s postopkom izvajanja notranjih 
presoj, vodstvenega pregleda, ob-
vladovanja tveganj, dokumenti ka-
drovskega področja.  Pojasnili smo ji 
postopke vzdrževanja licenc za različ-
ne poklicne skupine, usposabljanje za 
zaposlene, pritožbeni postopek, zapi-
se v negovalno dokumentacijo, potek 
strokovnih nadzorov,  ipd.  
Vodja presoje je opravila še intervju s 
predstojnikom lekarne in  predstojni-
co Oddelka za medicinsko rehabilita-
cijo ter Transfuzijskim centrom in si z 

zanimanjem ogledala prostore.
Istočasno je potekala tudi presoja po 
standardu ISO 9001, ki jo je opravljal 
g.  Antonio Krešimir Paliska. Presoja je 
potekala podobno, kot jo je izvajala 
vodja presoje, le da so bili pregleda-
ni dokumenti, ki jih zahteva standard 
ISO 9001. Standard ISO 9001 zahteva 
samo 6 dokumentov, v katerih je po-
jasnjeno, kako:
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1. je zapisana politika kakovosti,
2. obvladujemo sistem vodenja kako-

vosti ( kateri procesi so opredeljeni, 
kakšen medsebojni vpliv imajo, …),

3. obvladujemo dokumente splo-
šnega pomena (organizacijske 
predpise, navodila, obrazce, …),

4. obvladujemo zapise kakovosti ( 
kako dostopamo do informacij, 
kako merimo, analiziramo izide 
zdravstvene obravnave, …)

5. izvajamo notranje presoje sistema 
vodenja kakovosti,

6. obvladujemo neskladja in korek-
tivne ukrepe.

Presojevalec kliničnega področja, 
Željko Ferenčić, se je skupaj s spre-
mljevalci posvetil medicinskemu 
delu, kjer je bila opravljena presoja 
na operativnem področju (COB), v 
Urgentnem centru, na Radiološkem 
oddelku, Oddelku za nuklearno me-
dicino, Oddelku za bolezni prebavil in 
Otroškem oddelku. Pozornost je na-
menil predvsem izpolnjevanju zdra-
vstvene dokumentacije, shranjevanju 
zdravil, reanimacijskim vozičkom.

Na tehničnem področju je presojo 
izvajal g. Primož Štraus, ki je obiskal 
Oddelek za patologijo in citologijo, 
kjer si je ogledal, kako zaposleni rav-
najo z nevarnimi kemikalijami, kako 
arhivirajo parafinske bloke, preparate 
ter preveril vzdrževanje obdukcijskih 
dvoran. Presojo je nadaljeval v Urgen-
tnem centru, kjer je preverjal pozna-
vanje evakuacijskih poti, pregledal 
lokacije aparatov za oživljanje in sobo 
za kirurško reanimacijo.

Na Oddelku za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja je »pod drobnogled 
vzel«  datume sterilnosti materiala, 
ustreznost širine prehodov iz bol-

»Po dveh dneh druženja je 
sledil še zaključni sestanek, 
na katerem so nas presoje-
valci seznanili z ugotovitva-
mi presoje in dodali, da je 
bolnišnica v letih, odkar izva-
jajo zunanjo presojo, naredi-
la velik napredek, saj so bila 
opažena neskladja v večini 
primerov odpravljena.«

niških sob na hodnik, presojo pa je 
opravil še na Radiološkem oddelku, 
Oddelku za splošno in abdominalno 
kirurgijo ter v Lekarni. Na medicinskih 
oddelkih je preveril predvsem infor-
miranost  zaposlenih glede varnosti 
pri delu (uporaba zaščitnih sredstev 
pri rentgenskem slikanju, uporaba 
varnostnih  listov, rokovanje z narko-
tiki, shranjevanje nevarnih kemikalij, 
…). 
Iz zapisanega je moč ugotoviti, da so 
presojevalci pregledali enaka področ-
ja, vendar vsak s svojega strokovnega 
področja (z vidika varnosti, kliničnega 
in splošnega dela).

Po dveh dneh druženja je sledil še 
zaključni sestanek, na katerem so nas 
presojevalci seznanili z ugotovitvami 
presoje in dodali, da je bolnišnica v 
letih, odkar izvajajo zunanjo presojo, 
naredila velik napredek, saj so bila 
opažena neskladja v večini primerov 
odpravljena.

Vsem sodelujočim se zahvaljujem za 
sodelovanje, saj so s svojo odprtostjo 
pripomogli, da je presoja potekala v 
prijetnem vzdušju.

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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Analiza zdravja zaposlenih
Robert Vodušek, dipl. var. inž.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Nihče ne ljubi domovine, ker je velika, 
temveč ker je njegova. 
 

Spoštovane sodelavke in sodelavci! 

25 let ali četrt stoletja skupaj pišemo zgodbo, ki 
se ji reče Slovenija. Tako kot je bil njen začetek 
odvisen od nas, je od nas odvisno tudi njeno 
nadaljevanje. 

Iskrene čestitke ob dnevu državnosti! 

Uredniški odbor Monitorja 

Skrb za lastno zdravje se začne in 
konča vedno na iste mestu – pri 

posamezniku.  Eno izmed okolij, ki 
pomembno vpliva na zdravje, tudi 
zato ker v njem delovno aktivna po-
pulacija preživi dobro polovico svo-
jega časa budnosti, je delovno oko-
lje. Zavedanje o pomenu varovanja 
zdravja na delovnem mestu k sreči 
narašča, tako v strokovnih in poli-
tično-odločevalskih krogih, kot tudi 
med zaposlenimi in delodajalci. V 

Sloveniji imamo od leta 2011 zakon-
sko obvezo, po kateri so delodajalci 
dolžni izvajati aktivnosti in ukrepe s 
ciljem ohranjanja in krepitve telesne-
ga in duševnega zdravja zaposlenih. V 
Zakonu o varnosti in zdravju pri delu 
so ta določila dokaj ohlapno zavede-
na, zato je izjemnega pomena, da se 
delodajalci zavedajo resničnih namer 
in koristi skrbi za zdravje zaposlenih. 
Cilj izvajanja tovrstnih aktivnosti in 
ukrepov je dvig stopnje psihofizične-
ga zdravja, povečanje notranje mo-
tiviranosti delavcev za skrb za lastno 
zdravje, manj bolniških odsotnosti in 
seveda tudi (tako na ravni podjetja 
kot na ravni zdravstvene in pokojnin-
ske blagajne) manj neposrednih in 
posrednih stroškov, ki izhajajo iz po-
manjkanja zdravja.
 
Da pa lahko pričnemo izvajati ukre-
pe, je treba z analizami  identificirati 
probleme zdravja in varnosti v orga-
nizaciji. Praviloma bi morali spremljati 
podatke o tem, kako zdrav je človek. 

Takih podatkov pa organizacija nima, 
zato je treba spremljati podatke o bo-
lezni, poškodbah in fluktuaciji. To so 
t.i. kazalniki negativnega zdravja, na 
podlagi katerih lahko sklepamo, kaj 
bi bilo treba narediti, da se zdravje 
delavcev izboljša.

Poročilo o preventivnih 
zdravstvenih pregledih 
delavcev

Eden izmed zelo pomembnih ka-
zalnikov za pripravo ocene zdravja 
delavcev je poročilo o preventivnih 
zdravstvenih pregledih, ki ga izdela 
pooblaščeni zdravnik medicine dela 
na podlagi opravljenih obdobnih 
preventivnih zdravstvenih pregle-
dov. Poročilo je izdelano za delavce, 
ki delajo na posameznih oddelkih 
oz. v službah. Letos je preventivni 
zdravstveni pregled opravilo približ-
no 300 zaposlenih in smo že prejeli 
prva poročila za posamezne oddelke. 
Zaključno poročilo nudi celokupno 
informacijo o zdravstvenem stanju 
pregledane skupine delavcev posa-
meznega oddelka. Poročilo obsega 
naslednje podatke:
•	 metode	za	izvedbo	pregledov,
•	 vsebino	in	obseg	pregledov,
•	 poimenski	 seznam	 pregledanih	

delavcev oddelka/službe,

»Skrb za lastno zdravje se 
začne in konča vedno na 
iste mestu – pri posamezni-
ku.  Eno izmed okolij, ki po-
membno vpliva na zdravje, 
tudi zato ker v njem delov-
no aktivna populacija pre-
živi dobro polovico svojega 
časa budnosti, je delovno 
okolje.«
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•	 analitični	 podatki	 o	 zaposlenih	
(spol, delovno mesto, status inva-
lidnosti, ocena delazmožnosti),

•	 analizo	najpogostejših	ugotovlje-
nih bolezni in okvar zdravja in

•	 ugotovitve,	 mnenja	 in	 predloge	
za izboljšanje zdravja zaposlenih 
na oddelku/službi.

V nadaljevanju navajam povzetek 
poročila enega izmed oddelkov naše 
bolnišnice. Bilo je pregledanih 48 de-
lavcev, od tega 5 moških in 43 žensk, 
4 imajo priznano stopnjo invalidno-
sti. Po oceni delazmožnosti je 66 % 
pregledanih delavcev zmožnih za 
svoje delo, 34 % za delo z omejitvami. 
Najpogostejše ugotovljene bolezni in 
okvare zdravja so naslednje: 
•	 na	 prvem	 	 mestu	 so	 endokrine,	

prehranske in presnovne motnje 
oz. bolezenska stanja, ki se pojav-
ljajo pri 64,58 odstotkih pregleda-

»Da pa lahko pričnemo izvaja-
ti ukrepe, je treba z analizami  
identificirati probleme zdravja 
in varnosti v organizaciji. Pra-
viloma bi morali spremljati 
podatke o tem, kako zdrav je 
človek.«

ne populacije. Gre za stanja, ki so 
v glavnem povezana s povišanimi 
vrednostmi maščob in holestero-
la v krvi, jetrno lezijo, obolenjem 
ščitnice in povišano vrednostjo 
sečne kisline v krvi, 

•	 na	drugem	mestu	so	okvare	vida	
oz. bolezni oči, ki se pojavljajo v 
62,5 odstotkih. Gre v glavnem za 
motnje refrakcije (kratkovidnost, 
daljnovidnost, astigmatizem, sta-
rostna slabovidnost, siva mrena), 

•	 na	tretjem	mestu	so	bolezni	mišič-
no-skeletnega sistema in veziva, 
in sicer v 16,67 odstotkih. Gre v 
glavnem za obrabne spremembe 
na hrbtenici, ramenih, kolkih in 
kolenih, 

•	 prav	 tako	 so	 na	 tretjem	mestu	 v	
16,67 odstotkih bolezni obtočil. 
Gre v glavnem za povišan krvni 
tlak in zato okvare srca in ožilja, 

•	 na	četrtem	mestu	so	bolezni	krvi	
(14,58 odstotkov) ter ostala bole-

»Letos je preventivni zdra-
vstveni pregled opravilo 
približno 300 zaposlenih 
in smo že prejeli prva po-
ročila za posamezne od-
delke.«

»Na podlagi prvih poročil ugota-
vljamo, da bodo potrebni koreniti 
ukrepi za izboljšanje zdravja naših 
zaposlenih. Skrb za zdravje zapo-
slenih glede na številne dokaze ni 
le odraz dobre volje delodajalcev, 
je tudi nujen sestavni del učinko-
vitega in k produktivnosti usmer-
jenega poslovanja organizacije.«

zenska stanja, ki so zastopana v 
manjšem številu. Bolezni prebavil 
se pojavljajo v treh primerih, pri 
čemer je nekaj bolezni ustne votli-
ne (vključno nesanirano, kariozno 
zobovje), požiralnika, želodca in 
dvanajstnika, bolezni črevesja, je-
ter, žolčnika in hernije (kile). Prav 
tako so trije primeri bolezni kože 
in podkožja. Bolezni živčevja so 
zabeležene v dveh primerih, bo-
lezni dihal in okvare sluha pa v 
enem primeru.

Glede na ugotovljene okvare zdravja 
za ohranitev in izboljšanje zdravstve-
nega stanja delavca pooblaščena 
zdravnica medicine dela priporoča 
naslednje ukrepe: zdravstvena vzgo-
ja zaposlenih glede zdravega ži-
vljenjskega sloga in skrbi za lastno 
zdravje – redna rekreativna telesna 
dejavnost, opustitev razvad (kajenje, 
alkohol itd.), pravilna prehrana (se-
stava obrokov, obilnost, številčnost), 
razporeditev glede  na delovni čas 
itd. Opozarja na neprijetno kombina-
cijo zvišanega krvnega pritiska, teles-
ne teže, povišane vrednosti maščob 
v krvi in odvisnosti od cigaret. Kom-
binacija teh dejavnikov je skrajno 
tvegana, saj lahko zgodaj privede do 
bolezni kardiovaskularnega sistema, 
delovne invalidnosti in prezgodnje 
smrti, Potrebna je skrb za pravilno 
dvigovanje in premeščanje bremen, 
preprečevanje in obvladovanje stre-
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sa ter preprečevanje uporabe oz. 
zlorabe prepovedanih psihoaktivnih 
substanc.
Na podlagi prvih poročil ugota-
vljamo, da bodo potrebni koreniti 
ukrepi za izboljšanje zdravja naših 
zaposlenih. Skrb za zdravje zapo-
slenih glede na številne dokaze ni 

le odraz dobre volje delodajalcev, je 
tudi nujen sestavni del učinkovite-
ga in k produktivnosti usmerjenega 
poslovanja organizacije. Negativne 
številke, ki jih izkazujejo podatki o 
slabem zdravju aktivne populaci-
je, je mogoče s primernimi ukrepi 
promocije zdravja obrniti v pozitiv-

no smer. Službe, ki v organizacijah 
skrbimo za zaposlene, njihovo dob-
robit in njihovo zdravje, bi lahko v 
procesu teh sprememb prevzele 
pomembno vlogo »mediatorja« 
med menedžmentom in delavci, 
saj dobro poznamo potrebe in želje 
obeh strani.

Mojster Julijan je odšel v penzijo
Sodelavci iz Urgentnega centra

Julijan Špes je bil rojen leta 1956 
v Celju. Šolanje na Gimnaziji Ce-

lje je moral iz osebnih razlogov pre-
kiniti, zato se je leta 1974 zaposlil 
v Psihiatrični bolnišnici v Vojniku. 
Ob delu se je vpisal v Srednjo zdra-
vstveno šolo Celje in jo leta 1979 
končal z odliko.
Svojo poklicno pot je leta 1981 na-
daljeval v  mavčarni Splošne bol-
nišnice Celje, kjer je leta 1983 tudi 
prevzel vodenje. Želja po dodatnem 
izobraževanju ob delu ga je vodila 
na Višjo šolo za zdravstvene delavce 
v Ljubljani, ki jo je leta 1989 uspeš-
no zaključil. 
Julijan je v svoji poklicni karieri veli-
ko znanja pridobil na številnih stro-
kovnih izpopolnjevanjih, kjer je tudi 
aktivno sodeloval. Svoje izkušnje in 
znanje je z veseljem in nesebično 

Ortopedski tehnologi z vodstvom UCC

Pa še ena skupna za spomin

Julijan Špes
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Pa še ena skupna za spomin

delil s svojimi sodelavci ter jih mo-
tiviral za izboljšanje obravnave pa-
cientov in za razvoj njihove stroke. 
Odlikovala ga je predvsem želja, po-
magati tako pacientom kot sodelav-
cem – kadarkoli in kjerkoli. S svojo 
komunikativnostjo je uspešno pre-
našal znanja, spretnosti, izkušnje in 
novosti s področja stroke na dijake, 
študente in novo sprejete sodelav-
ce. 
Delo v mavčarni je zelo specifično. 
Tisti, ki ga opravljajo, potrebujejo 
dodatna znanja in spretnosti.
Julijan  se je kot aktivni član Sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v urgenci priključil delov-
ni skupini za pripravo nacionalne 

poklicne kvalifikacije »ortopedski 
tehnolog«. Tudi sam je ta program 
uspešno zaključil 6. marca 2009, 
pridobil certifikat in s tem naziv or-
topedski tehnolog, opravil izpite in 
pridobil tudi licenco za preverjanje 
in potrjevanje te nacionalne poklic-
ne kvalifikacije na državni ravni.
 Kot član delovne skupine ortoped-
skih tehnologov pri Sekciji medicin-
skih sester in zdravstvenih tehnikov 
v urgenci je aktivno sodeloval pri 
organizaciji in izvedbi strokovnih 
srečanj. Oktobra 2013 je od Sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v urgenci prejel Priznanje 
za dosežke na strokovnem področju 
zdravstvene nege v urgentni medi-

cini, za leto 2015 pa je prejel srebr-
ni znak Društva medicinskih sester 
Celje.
Julijana ne odlikuje le delovna vne-
ma v službi in sekciji, temveč sode-
luje povsod, kjer se družijo ljudje 
dobrega srca. Prepeva kar v treh 
pevskih zborih, s planinci pa rad od-
kriva lepote tega sveta in se udele-
žuje izletov.
 
Dragi Julko!
Ostani zdrav in nasmejan. Prepevaj, 
potuj in se veseli življenja in vnukov. 
Upamo, da se naše poti še mnogokrat 
srečajo! 

                                     Tvoji sodelavci

Ob upokojitvi Irene Vrban
Kolektiv Ginekološko-porodniškega oddelka

Irena Vrban se je rodila 11. novembra 
1958 kot prvi otrok v družini. Po za-

ključeni osnovni šoli, ki jo je  obisko-
vala v Štorah, se je takoj zaposlila kot 
strežnica na Odseku za neonatalno 
pediatrijo  Ginekološko-porodniške-
ga oddelka Splošne bolnišnice Celje.

Njena ljubezen do novorojenčkov 
jo je spodbudila, da se je vpisala na 
srednjo zdravstveno šolo v Celju in jo 
kljub družini in službi uspešno zaklju-

čila. Po uspešno opravljenem stro-
kovnem izpitu v Ljubljani je bila od 
leta 1984  zaposlena kot medicinska 
sestra na odseku za neonatalno pedi-
atrijo.
Bila je zelo delovna in željna novih 
znanj, zato je več let delala kot inter-
vencijska medicinska sestra. Mlajšim 
kolegicam je vedno rada priskočila na 
pomoč s svojimi izkušnjami; z vese-
ljem je nanje prenašala svoje znanje. 
Nikoli ji ni bilo težko priti v službo, bo-
disi da je bilo delo načrtovano ali ne. 
Pri delu je bila spretna in natančna. 
Tudi ob polno zasedenem odseku in 
ob manjšem številu osebja je delo 
opravljala strokovno in profesional-
no. Velik obseg dela je ni nikoli vrgel 
iz tira.

Irena Vrban

Poseben izziv so ji predstavljali novo-
rojenčki, ki so potrebovali intenzivno 
nego. Delo z njimi in njihov napredek 
pa sta ji bila največje zadoščenje.

V zadnjem obdobju  svoj prosti čas 
preživlja na vikendu in  se ukvarja z 
vrtnarjenjem.
Veliko veselje ji prestavlja njena druži-
na, posebej štirje vnuki.

Ostala je vitalna in mladostna, vendar 
se je avgusta 2015 vseeno upokojila.
Zahvaljujemo se ji za dobro opravlje-
no delo in njen prispevek pri tem.

V pokoju ji želimo veliko zdravja in 
lepih trenutkov, veseli bomo, če nas 
kdaj obišče.

Nova članica in predsednik 
Sveta zavoda

Vlada RS je aprila 2016 razrešila člana sveta zavoda Splošne bolnišnice 
Celje Antona Zorka in kot predstavnico ustanovitelja v svet zavoda za 
preostanek mandatnega obdobja, do 8. 8. 2017 imenovala Anico Užmah. 
Ker je bil Anton Zorko tudi predsednik našega sveta zavoda, so člani 
izbrali in imenovali novega predsednika tega telesa. Predsednik sveta za-
voda je postal Andraž Jakelj. 
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zahvaljuje za dobro opravljeno delo in njen prispevek  ob 
tem.
V pokoju ji želimo  veliko zdravja in dobrega počutja, po-
sebej  veliko lepih trenutkov z njenim vnukom.

Ob upokojitvi Silve Čretnik
Kolektiv Ginekološko-porodniškega oddelka

Decembra 2015 se je upokojila Silva Čretnik, instru-
mentarka na Ginekološko-porodniškem oddelku.

Ko se je Silva odločala za poklic medicinske sestre, je bil 
to spoštovan in iskan poklic. Srednjo zdravstveno šolo je 
končala v Celju in se leta 1975 kot mlada medicinska se-
stra zaposlila na Ginekološko-porodniškem oddelku. Po 
opravljenem  pripravništvu  je najprej delala  na negoval-
nem odseku, leta 1978 pa je nastopila delo  instrumentar-
ke  v  operacijskem  bloku.
Način in organizacija dela v operacijskem bloku sta ji za-
polnila večino njenega časa. V vseh letih so se strokovne  
smernice  spreminjale kot po tekočem traku. Z  veseljem  
je sprejemala  novitete in jih uporabljala pri delu. Pri ko-
munikaciji  v  timu  je  uporabila  vso  svojo  spretnost  in 
znanje.
Vedno je skrbela za dobro voljo v kolektivu in velikokrat 
smo se skupaj iz srca nasmejali.
Zapomnili pa si jo bomo tudi po tem, da nas je velikokrat 
razvajala s svojimi  kulinaričnimi  dobrotami.
Ko je decembra zapuščala naš kolektiv, je še enkrat potr-
dila sloves dobre  gostiteljice  in nas še zadnjič  kraljevsko 
pogostila.
Vedra in nasmejana se je podala na pot srečne upokojen-
ke z obljubo, da nas še kdaj obišče.
Kolektiv Ginekološko-porodniškega oddelka se ji iz srca 

Silva Čretnik

Naša Tanja bo vedno del »planske« službe
Irena Andrenšek-Ferkolj s sodelavkami 
Sektor za ekonomiko

Kadarkoli si poklical v plansko-ana-
litsko službo (»plansko« službo), 

se je na drugi strani žice najpogoste-
je oglasil topel, prijazen glas. To je bil 
glas naše Tanje Bajagič, ki je v plansko

Tanja Bajagič

-analitski službi delala vse od njenega 
začetka – od ustanovitve v letu 1977, 
še v takratnem Zdravstvenem centru 
Celje. V tistih časih  je bila Tanja na za-
četku svoje delovne dobe, saj se je v 
bolnišnici zaposlila v letu 1976. 
Prav takšna, kakršen je njen glas, je 
tudi naša Tanja – topla, odprta, prijaz-
na, skromna. To se je odražalo skozi 
njeno delo in odnose z nami sodelav-
ci. Z vso potrpežljivostjo, vztrajnostjo 
in  natančnostjo  je sodelavcem, ki 
smo na novo prihajali v plansko-a-
nalitsko službo, razlagala nam  nove 
pojme, nikoli ji ni bilo odveč karkoli 
dodatno pojasniti, razložiti. Poleg 
sodelavke nam je bila vedno nekaj 
več – bila je naša učiteljica, prijate-
ljica, izredno prijetna sogovornica, 
naša svetovalka. Neštetokrat  nam je 

dala  nasvete, ki  jih je črpala iz svojih 
življenjskih izkušenj ali pa iz svojega 
širokega pogleda na dogajanje okoli 
sebe.  Vedno  nam je znala prisluhniti, 
ko je bilo to potrebno, poslušati, nato 
pa s svojo toplino pomagati. Z njeno 
dobro voljo in nalezljivim smehom je 
bil marsikateri dan lepši, problemi so 
bili manjši.   
Tanja je  delovala na področju dela, 
ki predstavlja središče dela plansko
-analitske službe,  tj. ZZZS. Delo z 
ZZZS-jem je  zahtevno – ZZZS je trd 
pogodbeni partner s pravili v ozadju, 
ki jih je  marsikdaj težko razumeti, kaj 
šele jim slediti!  Na tem področju se 
kar naprej dogajajo spremembe, novi 
obračunski modeli, nova navodila, 
nove merske enote, … So bili faktorji, 
BOD-i, pa točke, LZM-ji, … Danes so 
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SPP-ji, uteži, enotne cene, … Ne glede 
na njihovo ime ali pojavno obliko jim 
je naša  Tanja  vsak mesec dajala tisto 
vsebino, ki je ključna za nas – ali smo 
naredili dovolj, kje so odstopanja, … 
Vsak mesec so iz njenega računalnika 
prihajale tiste na videz dolgočasne 
tabele, ko pa si se poglobil vanje, si 
dobil  pomembno  informacijo – kje 
smo z našim obsegom dela? Tanja je 
pripravljala tudi cele vrste drugih po-
datkov in informacij, saj je glede na 
svoje bogate delovne izkušnje dobro 
poznala delovanje bolnišnice skozi 
številke, slednje je znala vedno obrni-
ti tako, kot je bilo treba.
Svoje delo je  opravljala skrbno,  od-
govorno, natančno, dosledno, vese-
la je bila, ko  se je po mukotrpnem 
zbiranju, primerjanju, analiziranju 
podatkov dokopala do kakšnega no-
vega odkritja. Vesela je bila, ko smo 
po trdem delu v roku oddale Letno 
poročilo,  Finančni načrt, … Rada je 

opravljala svoje delo in rada je delala 
v plansko-analitski službi in v kolekti-
vu  bolnišnice. Ko je naša Tanja po kri-
terijih države izpolnila pogoje za živ-
ljenje brez vsakodnevnih službenih 
obveznosti, se je v začetku letošnjega 
junija  odločila tudi za ta korak. 
V tej bolnišnici pa so ostale in so 
shranjene sledi Tanjinega štiridese-
tletnega dela – na metre »fasciklov« 
v arhivih, datoteke v računalniku; 
odgovorno in dobro opravljeno delo 
ter stkane medsebojne človeške vezi 
med nami.  Te bodo ostale za vedno 
in njene sodelavke smo vesele in hva-
ležne, da smo imele priložnost v živ-
ljenju se srečati in delati z našo Tanjo. 
Zato se ji še enkrat zahvaljujemo za 
vse  dni in trenutke, ki smo jih preži-
vele z njo in bodo za vedno ostali del 
nas. Želimo ji, da ostane zdrava ter 
prav takšna, kakršna nam je obogatila 
naše večletno skupno delo  v delov-
nih prostorih naše »planske« službe.

Delovni jubileji v aprilu, maju in 
juniju 2016

10 LET
1. Milan Grobin, Medicinska elektronika in varovanje
2. Nuša Jakopič, Oddelek za laboratorijsko medicino
3. Andreja Kočar, Kardiološki oddelek
4. Jože Ozmec, Pralnica
5. Jožica Štraus, Ginekološko-porodniški oddelek
6. Barbara Zelič, Oddelek za žilno kirurgijo

20 LET
1. Stanka Habjanič, Nevrološki oddelek

30 LET
1. Mojca Pipinič, Oddelek za laboratorijsko medicino
2. Matjaž Sajovic, Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe

Vsem jubilantom čestitamo!

Zaključeni študiji zaposlenih 
•	 Irena	Žužek,	dipl.	inž.	lab.	biomed.,	je	15.	3.	2016	uspešno	zagovarjala	

podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Fakulteti za farmacijo Lju-
bljana in pridobila strokovni naslov »magistrica laboratorijske biome-
dicine«.

•	 Anton	Jošt,	dr.	med.,	je	4.	4.	2016	uspešno	zagovarjal	doktorsko	diser-
tacijo na Medicinski fakulteti Ljubljana in pridobil pravico do znanstve-
nega naslova »doktor znanosti«. 

Stanje 
zaposlenih na 

dan 31. 5. 2016
(določen, nedoločen čas, prihodi 
in odhodi v MARCU, APRILU in 
MAJU 2016)

Stanje zaposlenih na dan 
31. 5. 2016: 1851 delavcev

Prihodi v marcu, aprilu in maju 
2016
•	 2			zdravnika	specializanta	
•	 1			zdravnik	specialist
•	 8			zdravnikov	brez	specializa-

cije/zdravnikov po opravlje-
nem sekundariatu (pripravni-
kov)

•	 1			dipl.	delovni	terapevt
•	 2			analitika	v	lab.	med.
•	 3			inž.	laboratorijske	biomed.
•	 1			strokovni	sodelavec	za	upr.	

pr. zadeve
•	 2			radiološki	inž.
•	 2			inž.	tehničnih	strok
•	 1			dipl.	babica
•	 12	dipl.	m.	s.	
•	 7			tzn,	sms	
•	 10	tzn,	sms	-	pripravnikov
•	 1		farmacevtski	tehnik
•	 1		administratorka
•	 1		lekarniški	strežnik
•	 2		vzdrževalca	perila

Odhodi v marcu, aprilu in maju 
2016
•	 2		zdravnika	specialista	
•	 2		zdravnika	specializanta
•	 1		zdravnik	brez	specializacije/

zdravnik po opravljenem se-
kundariatu (sobni zdravnik)

•	 8		zdravnikov	brez	specializaci-
je/zdravnikov po opravljenem 
sekundariatu (pripravnikov)

•	 1	laboratorijski	tehnik
•	 1	delovni	terapevt
•	 1	 analitik	 v	 laboratorijski	me-

dicini
•	 3	dipl.	m.	s.
•	 2		tzn,	sms
•	 1	administratorka
•	 2	bolničarja
•	 1	strežnica
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Ime in priimek NAZIV Pričetek 
izobraževanja Kraj napotitve

Albina Gabrovšek, vms Tisoč težav in ena rešitev 31.03.-1.4.2016 ZREČE

Stanka Habjanič, vms Možgani - srca življenja 03.03.2016 LAŠKO

Rozalija Šket, dipl. m. s. Možgani - srca življenja 03.03.2016 LAŠKO

Suzana Nežmah Osek, dipl. m. s. Možgani - srca življenja 03.03.2016 LAŠKO

Iwona Ewa Kosi, dr. med. Obravnava bolnika z možgansko 
kapjo 10.03.2016 DOBRNA

Ivana Ribarič, dr. med. Obravnava bolnika z možgansko 
kapjo 10.03.2016 DOBRNA

Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med. Obravnava bolnika z možgansko 
kapjo 10.03.2016 DOBRNA

Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med. Možganska kap 11.03.2016 MARIBOR

Stanka Habjanič, vms Obravnava bolnika z možgansko 
kapjo 10.03.2016 DOBRNA

Marija Ignjatovič, dr. med. Šola melanoma 04.03.2016 LJUBLJANA

Prim. asist. Lidija Plaskan, dr. med. 27. dnevi rehabilitacijske medicine 24.03.-25.3.2016 LJUBLJANA

Kristina Vogrin Hudopisk, dr. med. Obravnava bolnika z možgansko 
kapjo 10.03.2016 DOBRNA

Alja Jevšnik, dipl. fiziot. CPAP in respiratorna fizioterapija 31.03.2016 IZOLA

Janja Pajk, dr. med. 17th International haemovigilance 
seminar 09.03.-11.3.2016 PARIZ

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.
AO Spine Advanced Sympsoium - Tra-
uma and degenerat. diseases of the 
cervical spine

04.03.-5.3.2016 LJUBLJANA

Sandi Poteko, dr. med. Strokovno srečanje urologov Slovenije 04.03.2016 LJUBLJANA

Mag. Hilda Maze, univ.dipl. org. 35. konferenca o razvoju organizacij-
skih znanosti 16.03.-18.3.2016 PORTOROŽ

Marija Mesojedec, dipl. m. s. Varovanje ožilja pri pacientih s klo in 
reševanje zapletov 23.04.2016 MURSKA SOBOTA

Asist. dr. Dragan Kovačič, dr. med.
Antikoagulacija 3.0 - sklenjen krog 
varnosti v antikoagulacijskem zdra-
vljenju

22.04.-23.4.2016 OPATIJA

Stanka Habjanič, vms Obravnava bolnika z možgansko 
kapjo 13.04.2016 DOBRNA

Ivana Ribarič, dr. med. Obravnava bolnika z možgansko 
kapjo 13.04.2016 DOBRNA

Ewa Iwona Kosi, dr. med. Obravnava bolnika z možgansko 
kapjo 13.04.2016 DOBRNA

Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med. Obravnava bolnika z možgansko 
kapjo 13.04.2016 DOBRNA

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. - svetnik Siars - 4. delavnica 02.04.-6.4.2016 SKOPJE

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. – svetnik 17th European Congress of trauma & 
Emergency surgery 24.04.2016 DUNAJ

Ana Seničar, dipl. m. s. Anesteziologija, intenzivna terapija, 
transfuziologija – skupaj za bolnika 01.04.-2.4.2016 ROGAŠKA SLATINA

Mag. Vesna Papuga, dr. med. Celovita paliativna oskrba: Primeri 
dobre prakse in možnost razvoja 14.04.2016 CELJE

Mojca Bizjak, dr. med. 10th international congress on autoi-
mmunity 06.04.-10.4.2016 LEIPZIG

Prim. asist. dr. Ivan Žuran, dr. med. Novosti in proste teme v žilni krg. 15.04.-16.4.2016 STRUNJAN

Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(potnih nalogih) za obdobje marec 2016 – maj 2016
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Maja Navodnik Preložnik, dr. med. Kokaljevi dnevi 16.04.2016 LAŠKO

Asist. Mateja Grat, dr. med. 5. Slovenski kongres transfuzijske 
medicine z mednarodno udeležbo 07.04.-9.4.2016 LJUBLJANA

Tina Lupša, spec. geront. zn 5. Slovenski kongres ms in zt komuni-
kacija 08.04.-9.4.2016 LAŠKO

Ivana Lapoši, dipl. m. s. 5. Slovenski kongres ms in zt komuni-
kacija 08.04.-9.4.016 LAŠKO

Janko Vlaovič, dr. med 2. simpozij o zunajtelesnem krvnem 
obtoku 01.04.2016 BLED

Prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med. 65th ESCVS 21.04.-24.4.2016 BEOGRAD

Kristina Vogrin Hudopisk, dr. med. 20th Eurepean congress on physical 
and rehabilitation medicine 23.04.-30.4.2016 ESTORIL

Kristina Vogrin Hudopisk, dr. med. Obravnava bolnika z možgansko 
kapjo 13.04.2016 DOBRNA

Marjanca But, dipl. m. s. Celostna obravnava pacienta z obo-
lenji nosu 22.04.2016 MORAVSKE TO-

PLICE

Darja Močnik, dipl. m. s. Celostna obravnava pacienta z obo-
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Nevropatska bolečina
Mag. Vesna Papuga,  dr. med. 
Oddelek za anestezijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolezni

Bogovi so bolečino dali stenam, vendar je niso prenesle in 
so jo dale človeku 

(Armenski pregovor) 

Mednarodno združenje za preučevanje bolečine (In-
ternational association for the study of pain – IASP)(1) 

opredeljuje nevropatsko bolečino kot tisto, ki je nastala 
zaradi primarne poškodbe ali okvare živčnega sistema. 
Je posledica patološke spremembe v strukturah, ki pre-
našajo in obdelujejo informacije o bolečini. Nevropatska 
bolečina je spremljevalka številnih bolezni, poškodb pe-
rifernega in centralnega živčnega sistema. Primeri peri-
ferne nevropatske bolečine so diabetična polinevropa-
tija, nevralgija trovejnega živca, bolečina po prebolelem 
pasavcu, fantomska bolečina, ishemična polinevropatija,  
kompleksni regionalni bolečinski sindrom (KRBS). Cen-
tralna nevropatska bolečina se pojavi po preboleli mož-
ganski kapi, pri poškodbi možganov ali hrbtenjače ter v 
primeru migrenskega/  tenzijskega glavobola, multiple 
skleroze ali parkinsonove bolezni. V praksi se pogosto po-
javi v kombinaciji z nociceptivno (bolečina, nastala zaradi 
poškodbe tkiva), kot sta karcinomska bolečina in boleči-
na pri vertebralnih diskoradikularnih sindromih.
Nevropatska bolečina, to je tista, ki se pojavi kot poli-
nevropatija (diabetična, postherpetična) ali nevralgija 
(trovejnega živca), je na tretjem mestu med kroničnimi 
bolečinami v Evropi (okrog 3,5 milijonov ljudi).
Pacienti tako bolečino opisujejo kot žarečo, pekočo, pi-
kajočo, izgubo občutka na dotik v prizadetem področju, 
preobčutljivost na dotik ali na boleče dražljaje, motijo jih 
oblačila, celo pihanje vetra. Bolečina ne reagira na na-
vadne analgetike tipa nesteroidnih protivnetnih zdravil, 
metamizol, paracetamol. Močna opioidna zdravila so v 
večini primerov neučinkovita.

Mehanizmi nastajanja nevropatske bolečine

Okvara perifernega ali centralnega živčevja je lahko po-
škodbena, presnovna, žilna, tumorska, vnetna, avtoimun-
ska ali povzročena na drug način.
Najbolj raziskan mehanizem nastajanja nevropatske bo-
lečine je povečano število natrijevih kanalov v poškodo-
vanih živčnih celicah, ki so sicer nujni za prenos živčnih 
impulzov in njihove pretirane občutljivosti in vzdražnos-
ti (ektopična vzdražnost). Če do teh sprememb pride 
v vlakninah tipa C in Aδ, ki prenašajo informacije o bo-
lečini, možgani tako vzdražnost zaznajo kot bolečino. 
Vzdražnost v vlakninah Aβ, ki prenašajo občutek dotika, 
zaznajo kot občutek mravljinčenja. Zato so v zdravljenju 
nevropatske bolečine učinkovita zdravila, ki delujejo kot 
stabilizatorji celične membrane in vzdražnosti natrijevih 
kanalov. Takšna so antiepileptična zdravila (karbamaze-
pin in lamotrigin), lokalni anestetiki in antiaritmiki. 
Mehanizem periferne senzitizacije nastane v vnetem tki-

vu (npr. pri opeklini, okužbi) zaradi preobčutljivih noci-
ceptorjev (receptorji, ki reagirajo na škodljive mehanske, 
toplotne in kemične dražljaje). V okolici poškodovanih 
celic prihaja do nabiranja mediatorjev vnetnega odziva 
(kalij, bradikinin, histamin, serotonin in prostaglandini), 
povečane vzdražnosti nevronov in prenosa občutka za 
bolečino. Takrat tudi rahel dotik povzroča bolečino (alo-
dinija). V primeru hiperalgezije (povečan občutek boleči-
ne pri bolečem dražljaju), mehansko-statične alodinije ali 
alodinije na toploto, pri zdravljenju uporabljamo lokalne 
anestetike, kapsaicin in opioide.
Pri nevropatski bolečini do take senzitizacije prihaja za-
radi širjenja dražljaja, tako centralno proti hrbtenjači kot 
tudi periferno, kar povzroča sproščanje nevropeptidnih 
snovi (najpomembnejša P-substanca), ki povzroča nevro-
geno vnetje.     
Centralna senzitizacija nastaja na ravni zadnjih korenin 
hrbtenjače, v katerih se pričenja spinotalamična pot, pri 
čemer ob dovolj močni in dolgotrajni bolečini prihaja do 
velike vzdražnosti. Pacienti opisujejo spontano bolečino, 
hiperalgezijo ali alodinijo. Najbolj pomembno vlogo ima-
jo NMDA receptorji, ki se aktivirajo le v primeru, ko se v 
sinaptično špranjo sproži večja količina glutamata (tran-
smiter za centralni prenos informacije o bolečini). Njiho-
va aktivacija odpira kalcijeve kanale in dovoljuje vstop 
kalcija v celice ter številne biokemične procese na ravni 
celične membrane. Prevelika stimulacija NMDA recep-
torjev lahko povzroči propadanje inhibitornih nevronov 
ter s tem preobčutljivost nevronov v zadnjih koreninah 
hrbtenjače. V praksi ta mehanizem lahko preprečimo s 
preventivno analgezijo že pred operativnim posegom 
oziroma spinalno analgezijo. Drugi mehanizem central-
ne senzitizacije je patološka nevronska reorganizacija, ki 
nastane pri delni denervaciji nevronov za prenos boleči-
ne v zadnjih rogovih hrbtenjače. To povzroča  ustvarjanje  
novih sinaps, na katere se namesto poškodovanih vlak-
nin C »priključijo« druge vlaknine (npr. vlaknine za pre-
nos občutka za dotik). Kot rezultat tega procesa se pojavi 
občutek bolečine (alodinija) na sicer neboleč dražljaj, kot 
je dotik. Od zdravil, ki delujejo na glutamat, se uporablja-
jo ketamin, memantin, dekstromorfan ter antiepileptiki, 
vendar tudi ta zdravila ne rešujejo problema nevropatske 
bolečine zaradi centralne senzitizacije. V praksi se upora-
bljajo triciklični antidepresivi, antiepileptiki (karbamaze-
pin, lamotrigin, gabapentin), baklofen. 
Poznani so tudi mehanizmi za preprečevanje širjenja 
bolečinskega dražljaja proti možganom, ki se prenaša 
preko mieliniziranih Aβ vlaknin in se pogosto uporablja 
kot aplikacija elektrostimulacije (TENS) v fizioterapiji. Na 
ravni zadnjih rogov hrbtenjače delujejo tudi  descenden-
tni serotoninergični in noradrenergični sistem ter njuna 
interakcija z GABA-ergičnimi in opioidnimi nevroni. Zara-
di tega mehanizma so učinkoviti triciklični antidepresivi 
(amitriptilin). Na podoben način deluje tudi tramadol, ki 
ima razen delovanja na serotoninergični in noradrener-
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gični sistem tudi opioidno delovanje. Študije so poka-
zale njegovo učinkovitost pri diabetični polinevropatiji. 
V zdravljenju nevropatske bolečine je zelo učinkovit ga-
bapentin, ki deluje prek modulacije kalcijevih kanalov in 
GABA-ergičnega sistema.  

Diagnostika nevropatske bolečine

V osrednjem živčnem sistemu se različne informacije pre-
našajo po različnih vrstah nevronov (tabela 1). V skupino 
debelih mieliniziranih vlaknin sodijo vlaknine Aα in Aβ. V 
skupino tankih nevronov sodijo mielinizirane Aδ in nemi-
elinizirane vlaknine C. Na mestih nepopolne mielinizacije 
živčnih vlaknin je hitrost prevajanja upočasnjena. Zato  
je pri demielinizacijski nevropatiji prevajanje impulzov 
upočasnjeno (slika1).

stno senzorno testiranje (termotestiranje in vibrometrija) 
ter analiza simpatičnega kožnega odziva (Sympathetic 
Skin Response – SSR).

Reakcija na bolečino

Prag za bolečino je jakost dražljaja, pri kateri nastane 
bolečina (npr., če v roki držimo predmet, katerega tem-
peratura presega 50 ºC). Prag za bolečino se meri z al-
gezimetrom. Pacientu damo dražljaj hladnega, toplega, 
elektrike, tlaka in podobno. Prag za bolečino je pri večini 
ljudi podoben.
Toleranca na bolečino je najbolj močna bolečina, ki jo 
posameznik lahko prenese brez tipične oblike obnaša-
nja pri bolečini. Merimo jo tako, da povzročimo različno 
močne dražljaje. Za oceno jakosti bolečine, ki jo pacient 
čuti, uporabljamo različne lestvice (VAS, NRS, verbalna, 
lestvica obrazov). 

Psihosomatske spremembe in nevropatska 
bolečina

Pogosto simptomov nevropatske bolečine ni možno po-
jasniti samo z organskimi vzroki. Konzultativna psihiatrija 
temelji na prepričanju, da so psihične in telesne spre-
membe sestavni del psihobiološkega organizma. Boleči-
na ima svojo telesno, čutno, socialno in duhovno kompo-
nento, kar označujemo kot »totalno  bolečino«. Psihološki 
dejavniki, kot so emocionalni status osebe, pozornost, 
prepričanja in pričakovanja v povezavi z izkušnjo bole-
čine, prepričanje o možnosti nadzora bolečine in zgodo-
vina dosedanjih bolečih izkušenj, imajo značilno vlogo 
v celotni izkušnji bolečine. Novejše raziskave kažejo, da 
tudi same čustvene spremembe, brez okvare tkiva, lahko 
povzročijo centralno senzitizacijo in doživetje bolečine.
Raziskave kažejo, da se pri 25 %  pacientov s kronično 
bolečino razvijejo znaki kroničnega bolečinskega sindro-
ma, za katere so značilni intenzivna bolečina, trpljenje, 
spremembe v obnašanju, nespečnost, strahovi, depresi-
ja, utrujenost, nestrpnost, samomorilne misli. Pogosto se 
pojavljajo sprememba osebnosti, čustvena nestabilnost, 
odvisnost od psihoaktivnih snovi, alkoholizem. V ambu-
lantah za zdravljenje bolečin 70 % pacientov dobiva opi-
oide, 12 % je odvisnih od opioidnih zdravil in okrog 20 % 
od alkohola, opioidov in sedativov.
Nevropatsko bolečino povezujejo tudi z depresijo. De-
presija povečuje tveganje za razvoj kronične mišično
-skeletne bolečine, glavobolov, bolečin v prsih. Pacienti, 
ki so imeli eno depresivno epizodo, imajo dvakrat večjo 
možnost za razvoj kronične bolečine celo osem let po-
zneje. Depresija je povezana z večjo jakostjo in daljšim 
trajanjem bolečine, spremembo v obnašanju, zanika-
njem, nespečnostjo, daljšo bolniško odsotnostjo in pred-
časno upokojitvijo. 
Anksiozne osebe imajo večjo jakost bolečine in večje 
funkcionalne omejitve. Dve tretjini pacientov s paničnimi 
motnjami ima simptome bolečine v prsih in glavobola. 
Pogoste so negativne in katastrofične misli (strah pred 
hudo boleznijo), izogibanje vsaki telesni aktivnosti, ki bi 
lahko bolečino okrepila, kar pripelje do čustvenega stre-
sa, občutka nemoči in vpliva na njihovo obnašanje.

Tabela 1. Klasifikacija senzoričnih živčnih vlaknin

Vrsta 
občutka Receptor

Primarni 
aferentni 

nevron

Hitrost 
prevajanja 

m/sec

Vibracija Pachinievo telo Aα in Aβ 
(mieliniziran)

70-120 in 
30-70 

Dotik, 
pritisk

Meissnerjevo telo 
Merkelova celica 
Ruffinievi končiči

Aα in Aβ 
(mieliniziran)

70-120 in 
30-70

Toplo Termoreceptor C (nemieliniziran) 0,5-2

Hladno Termoreceptor Aδ (mieliniziran) 12-30
Ostra, 
pikajoča 
bolečina 

Nociceptor Aδ (mieliniziran) 12-30

Žareča, 
pekoča 
bolečina

Nociceptor C (nemieliniziran) 0,5-2

Primer demielinizacije živčne celice pri multipli sklerozi

Za dobro opredelitev nevropatske bolečine je potrebna 
nevrofiziološka opredelitev funkcije perifernih živcev. 
Osnovna preiskava je elektronevrografija, ki omogoča 
ugotavljanje funkcij debelih mieliniziranih vlaknin (sen-
zoričnih in motoričnih), ki predstavljajo le 25 % živčnih 
vlaknin perifernega živca. Zato je potrebno tudi kakovo-
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Zato je pri oceni pacienta s kronično bolečino pomemb-
na ocena njegove sposobnosti soočanja z bolečino, ču-
stvenim stanjem, načrtovanjem in možnostmi reševanja 
problemov.     

Vloga opioidnih zdravil v zdravljenju 
nevropatske bolečine

Opioidni analgetiki so vse snovi (naravne in sintetične) 
ter endogene snovi (izloča jih naše telo), ki se specifično 
vežejo na opioidne receptorje in tako delujejo proti bo-
lečini. To so močni analgetiki, ki so najbolj učinkoviti pri 
zdravljenju močne akutne bolečine, pri zdravljenju opek-
lin, karcinomske bolečine in zdravljenju močne kronične 

bolečine v zadnjem obdobju življenja. Zdravljenje kronič-
ne nemaligne in nevropatske bolečine ni tako uspešno. 
Novejše randomizirane študije kažejo vpliv opiatov na 
senzorno in afektivno komponento bolečine pri uporabi 
majhnih odmerkov. Uporaba tramadola za zdravljenje di-
abetične nevropatije je pokazala zmanjšanje intenzitete 
bolečine, vpliv na občutek mravljinčenja, alodinijo, obču-
tek bolečine na dotik  in izboljšanje funkcijskega statusa 
pacientov. Neželeni učinki (zaspanost, zaprtje, glavobol) 
so bili bolj izraženi pri uporabi visokih odmerkov. Prav 
tako se lahko razvije serotoninski sindrom pri sočasni 
uporabi drugih serotoninskih zdravil, kot so SSRI, inhibi-
torji MAO in triptani.  
 

Podporni analgetiki

V zdravljenju nevropatske bolečine so bolj učinkoviti sku-
pina adjuvantnih, podpornih zdravil, kot npr. antagonisti 
ekscitatornih nevronov ter blokatorji natrijevih in kalcije-
vih kanalov, holinergična zdravila in adenozin. Ta zdravi-
la uporabljamo, ko z osnovnim analgetikom ne doseže-
mo zadovoljivega učinka. Primarno jih uporabljamo za 
zdravljenje depresije, anksioznosti in nespečnosti. Zato 
so pacienti nezaupljivi in jih odklanjajo ali pa samodejno 
prekinejo zdravljenje. 
Antidepresivi so uspešni pri zdravljenju različnih bole-
činskih sindromov, kot sta maligna in nemaligna boleči-
na, glavobol, nevropatska bolečina, fibromialgija, artritis. 
Dokazano so učinkoviti za zdravljenje polinevropatij, 
nevropatije po prebolelem pasavcu, po odstranitvi dojke 
in po preboleli možganski kapi. Potencirajo analgetični 
učinek opioidov, prav tako tudi sami delujejo analgetič-
no, preko postsinaptične inhibicije ponovnega prevze-
ma noradrenalina in serotonina v centralnem živčevju in 
descendentni poti prenosa bolečine. Prav tako modulira-
jo transmembranski prenos dražljaja z blokado natrijevih 
kanalov in glutamatnih (NMDA) receptorjev. Uporablja-
mo nižje odmerke kot pri zdravljenju depresije in učinek 
je viden že po prvem tednu zdravljenja. Najprimernejše 
zdravilo za zdravljenje polinevropatije, nevralgije trovej-
nega živca, po prebolelem pasavcu ali fantomske boleči-
ne je triciklični antidepresiv amitriptilin. Zaradi neželenih 
učinkov, kot so sedacija, suhost ust, zastoj urina, obsti-
pacija, motnje vida, ortostatska hipotenzija, je potrebna 
previdnost pri pacientih s kardiovaskularnimi težavami.

Nevroleptiki so močna psihotropna zdravila s sedativnim 
delovanjem. Nekateri od njih (droperidol, haloperidol) 
delujejo proti bruhanju, drugi pa imajo analgetično de-
lovanje (haloperidol, flufenazin). Zato jih uporabljamo pri 
pacientih v zadnjem stadiju maligne bolezni, ki jo sprem-
ljajo nemir, nespečnost, slabost, bruhanje.

Klonidin stimulira α2- adrenergične receptorje v peri-
fernem in centralnem živčevju. Analgetični učinek do-
seže z nižanjem simpatične aktivnosti in se uporablja 
pri nevropatski bolečini z okvaro avtonomnega živčevja. 
Upravičeno se uporablja pri zdravljenju popoškodbene 
in poherpetične nevropatije sistemsko ali epiduralno. 
Neželeni učinki pri uporabi so suha usta, hipotenzija in 
bradikardija.
Kortikosteroide uporabljamo za dosego analgezije pri 

Pasavec

Fantomska bolečina po poškodbi

Bolečina zaradi razjede (vaskularni/diabetični vzrok) 
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Umetnost življenja ni toliko v 
premagovanju težav in problemov
kot v naši zmožnosti, da z njimi rastemo 
in zorimo.
                                                   Bernard M. Baruch

Vsak narod dobi natančno takšno vlado, kot si 
zasluži!

                                                Joseph de Maistre

Beseda, ki jo zadržiš zase, je tvoj suženj;
beseda, ki ti uide, je tvoj gospodar.

                                                Arabska modrost

različnih karcinomskih bolečinskih sindromih. Učinkovito 
lajšajo bolečino pri vraščanju malignoma v spinalni ka-
nal, pri kostni bolečini, pri glavobolih zaradi povišanega 
znotrajlobanjskega tlaka, perinevropatski bolečini zaradi 
vraščanja tumorja v živčevje in pri bolečini zaradi razteza-
nja ali obstrukcije votlih organov. Za kratek čas se lahko 
uporabijo pri nevralgiji po prebolelem pasavcu ali pri sin-
dromu karpalnega kanala. Analgetični učinek dosežejo s 
protivnetnim delovanjem (znižajo nastajanje posredni-
kov vnetja – prostaglandinov in levkotrienov), zmanjšajo 
otekline, upočasnijo rast tumorjev. Najpogosteje se upo-
rabljajo deksametazon, prednizolon in metilprednizolon.

Antikonvulzivi so najprimernejša zdravila pri zdravljenju 
paroksizmov nevropatske bolečine (nevralgija trovejne-
ga živca, popoškodbena nevropatija). Analgetično delo-
vanje dosežemo z inhibicijo natrijevih in kalcijevih kana-
lov na membrani živčnih celic v perifernem in centralnem 
živčevju ali višajo raven inhibitornega nevrotransmiterja 
GABA (gabapentin). Najbolj pogosto se uporablja kar-
bamazepin, vendar so učinkoviti tudi valproat, klonaze-
pin in novejši GABA agonisti gabapentin in lamotrigin. 
Pogosti neželeni učinki so sedacija, vrtoglavica, slabost, 
motnje vida. Pri visokih odmerkih karbamazepin lahko 
deluje hematotoksično, sproži sindrom neustreznega 
izločanja ADH, hiponatriemijo, spremembe v delovanju 
jeter in ledvic.

Baklofen je selektivni agonist GABA-B receptorjev, mo-
dulira izločanje endogenih nevrotransmiterjev (GABA-e, 
glutamata, 5-HT in noradrenalina na spinalni in supras-
pinalni ravni) in tako doseže analgezijo in mišično rela-
ksacijo.

Lokalni anestetiki blokirajo natrijeve kanale v perifernem 
in centralnem živčevju. Lahko jih uporabljamo kot trans-
dermalne obliže na mestu nevropatske bolečine, za peri-
ferno in centralno blokado ali subkutano v analgetični me-
šanici za zdravljenje karcinomske nevropatske bolečine.       

Ketamin je splošni intravenski anestetik in analgetik. 
Analgetično delovanje ima v nizkih odmerkih prek blo-
kade glutamatnih NMDA receptorjev in s tem manjše ob-
čutljivosti nevronov. 

Benzodiazepini nimajo analgetičnega učinka. Imajo se-
dativni učinek, delujejo sproščajoče in antikonvulzivno. 
Lahko zmanjšajo slabost in bruhanje po kemoterapiji ter 
okrepijo analgetični učinek opioidov.

Klinični pristop k zdravljenju

Kot je opisano,  ima nevropatska bolečina številne meha-
nizme nastajanja in se zaradi dolgotrajne prenadraženos-
ti nevronov, plastičnosti možganov in sočasnega delova-
nja simpatičnega živčnega sistema lahko spreminja. Sami 
simptomi, ki jih pacient opisuje, so vodilo za ustrezno 
zdravljenje. Pogosto so za dosego pravega učinka pot-
rebne spremembe v vrsti in odmerkih zdravil. Zmanjšanje 
jakosti bolečine na numerični lestvici od 0 do 10 za 2 sto-
pnji (30 %) pomeni zmerno do dobro kontrolo bolečine.
Osnovni cilj zdravljenja z zdravili je zmanjšanje patološke 
vzdražnosti, večanje inhibicije v zadnjih koreninah hrbte-
njače, zmanjšanje centralne predsinaptične in posinap-
tične senzitizacije ter zmanjšanje aktivnosti perifernega 
simpatičnega sistema.
Od nefarmakoloških načinov zdravljenja uporabljamo 
nevromodulacijske tehnike (elektrostimulacija – TENS, 
periferna živčna stimulacija, stimulacija hrbtenjače, glo-
boka stimulacija možganov, magnetoterapija, laser), 
terapevtske blokade posamičnih perifernih živcev ali 
pletežev, centralne blokade (spinalna, epiduralna), fizio-
terapijo, psihološke tehnike in nevrodestruktivne tehnike 
(nevroliza, perkutana cervikalna kordotomija in podob-
no). 
Uporabljamo tudi komplementarne metode, kot so 
akupunktura, kiropraktika, relaksacija, masaža, home-
opatija, hipnoza. 

Sklep 

Pri zdravljenju nevropatske bolečine je potrebna 
kombinacija farmakološkega in nefarmakološkega 
zdravljenja, multidisciplinarni pristop ter vključevanje 
fiziatra, psihologa,  psihiatra, kliničnega farmacevta, 
dietetika ter socialnega delavca v obravnavo vsakega 
posameznika.

Oglas
Splošna bolnišnica Celje odda:  
•	 službeno	stanovanje	na	Ljubljanski	cesti	60	v	Celju.	

Stanovanje	je	dvo	in	polsobno,		v	izmeri	56,05	m2,	z	
opremljeno	kuhinjo	in	zastekljenim	balkonom.	Vse-
ljivo	1.	7.	2016.

•	 enosobno	službeno	stanovanje	v	neposredni	bližini	
bolnišnice	–	Oblakova	6,	Celje.	Stanovanje	meri	28	
m2.	Opremljena	 je	 kuhinja,	 ki	 je	 last	prejšnje	naje-
mnice	–	možen	odkup	kuhinje	z	belo	tehniko	in	pral-
nega	stroja	(dogovor	med	bivšim	in	novim	najemni-
kom).

•	 dvosobno	službeno	stanovanje	v	izmeri	52,53	m2 na 
naslovu	Ul.	V.	prekomorske	brigade	12	v	Celju.  

Informacije na interni tel. št.: 30-65 – 
Damjana Karner Sevčnikar, Referat za splošne zadeve.
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V Opatiji je od 21. 4. do 23. 4. 2016 
potekal 5. hrvaški kongres klinič-

ne citologije, istočasno pa še 2. hr-
vaški simpozij analitične citologije in 
3. hrvaški simpozij citotehnologije z 
mednarodno udeležbo. Udeležencev 
je bilo več kot 160, med njimi tudi 
nekaj slovenskih kolegic citopatolo-
ginj in presejalk iz Ljubljane, Maribo-
ra, Izole in Novega mesta. Hrvaška 
ima dobro citologijo z dolgoletno 
tradicijo in bogatimi izkušnjami ter 
znanjem, kar so dokazali s številnimi 
dobrimi predavanji, ki so potekala is-
točasno v dveh dvoranah. V času kon-
gresa so potekale še štiri učne delav-
nice, predstavljenih pa je bilo tudi 46 
posterjev. Dva med njimi sta pripravili 
biologinji Nina Irgel in Lidija Salobir iz 
Splošne bolnišnice Celje.
Na kongresu sem imela uvodno va-
bljeno predavanje o slovenskem 
nacionalnem programu zgodnjega 
odkrivanja predrakavih sprememb 

Slovenska (celjska) citologija – 
kje smo in kam gremo?
Prim. izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med. 
Oddelek za patologijo in citologijo

Udeleženci kongresa

»V 13 letih delovanja pro-
grama ZORA smo dosegli re-
zultate, na katere smo lahko 
upravičeno ponosni, saj smo 
med najuspešnejšimi v Evro-
pi.«

materničnega vratu (ZORA), saj sem 
že od vsega začetka članica pro-
gramskega sveta ZORA in vodja cito-
loškega laboratorija, ki je po številu 
pregledanih brisov materničnega 
vratu drugi največji, po številu bri-
sov na presejalca in citopatologa pa 
največji v državi. V 13 letih delovanja 
programa ZORA smo dosegli rezulta-
te, na katere smo lahko upravičeno 
ponosni, saj smo med najuspešnejši-
mi v Evropi. Na Hrvaškem organiziran 
presejalni program šele uvajajo, zato 
so jim bile slovenske izkušnje zelo do-
brodošle. Po predavanju se je razvila 
živahna razprava o začetnih proble-
mih in reševanju le-teh. Še posebno 
smo lahko ponosni, ker tako dobre 
rezultate dosegamo z izjemno nizkim 
številom citopatologov in tudi prese-
jalcev. V Sloveniji je namreč citopato-
logov samo 15, Hrvaška s komaj 2,5-
krat večjim številom prebivalcev pa 
ima kar 130 kliničnih citologov! Gost 

kongresa je bil tudi Philippe Vielh, 
predsednik Internacionalne akademi-
je za citologijo (IAC) in vodja edinega 
državnega laboratorija za patologi-
jo in citologijo v Luksemburgu. Tam 
nadzor nad približno 120.000 brisi/
leto opravlja 8 citopatologov. Primer-
java s Slovenijo, še posebno s Celjem, 
kjer ima en sam citopatolog nadzor 
nad 40.000 brisi letno, povprečje v 
RS pa znaša 20.000 brisov/letno na 
citopatologa, se zdi skoraj pravljična. 
Philippe Vielh je prikazal tudi način 
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delovanja enodnevne klinike za bo-
lezni dojk. Bolnica, ki je zjutraj spre-
jeta, ima v enem dnevu opravljene 
vse potrebne diagnostične preiskave 
(mamografijo, ultrazvok, citološko in 
po potrebi histološko preiskavo). Po 
kosilu je odpuščena z diagnozo in da-
tumom operacije, kadar je ta potreb-
na. Ta uspešen model so že uvedli v 
Kliničnem bolnišničnem centru (KBC) 
Merkur v Zagrebu.
Zadostna kadrovska zasedba na Hr-
vaškem omogoča tudi optimalno so-
delovanje citologov in klinikov. Cito-
logi so namreč prisotni pri večini UZ 
vodenih citoloških punkcij, ki jih op-
ravijo drugi specialisti (radiologi, in-
ternisti, kirurgi, specialisti nuklearne 
medicine …). Na ta način so bistveno 
zmanjšali število neuporabnih vzor-
cev in potrebo po ponavljanju punk-
cij. Tudi pri nas bi bila taka praksa še 

Alenka Repše Fokter med uvodnim 
predavanjem

Celjske udeleženke Nina Irgel, Lidija Salobir in Alenka Repše Fokter

»V državnem laboratoriju 
za patologijo in citologijo v 
Luksemburgu nadzor nad 
približno 120.000 brisi/leto 
opravlja 8 citopatologov. 
Primerjava s Slovenijo, še po-
sebno s Celjem, kjer ima en 
sam citopatolog nadzor nad 
40.000 brisi letno, povprečje 
v RS pa znaša 20.000 brisov/
letno na citopatologa, se zdi 
skoraj pravljična.«

»Zadostna kadrovska zased-
ba na Hrvaškem omogoča 
tudi optimalno sodelovanje 
citologov in klinikov. Cito-
logi so namreč prisotni pri 
večini UZ vodenih citoloških 
punkcij, ki jih opravijo drugi 
specialisti (radiologi, inter-
nisti, kirurgi, specialisti nu-
klearne medicine …). Na ta 
način so bistveno zmanjšali 
število neuporabnih vzorcev 
in potrebo po ponavljanju 
punkcij.«

kako dobrodošla, a žal brez dodatne-
ga kadra zaenkrat ni izvedljiva.
Zadnji dan je bil na okrogli mizi, ki 
jo je vodil profesor Martin Toetsch, 
predstojnik Inštituta za patologijo, 
citologijo in mikrobiologijo na uni-
verzitetni kliniki v Grazu, predstavljen 
problem nabora in izobraževanja ci-
topatologov in citotehnologov (pre-
sejalcev) v EU. Pomanjkanje citopa-
tologov je problem v večini držav EU, 
vendar ga pospešeno razrešujejo, saj 
se zavedajo velikega kliničnega po-
mena tankoigelne aspiracijske citolo-
gije kot resnično malo invazivne in ob 
možnosti imunocitokemičnih prei-
skav zelo pogosto končne diagnostič-
ne preiskave.
Specializacija iz patologije/citopa-
tologije traja 5 let. V naši bolnišnici v 
tem trenutku še nimamo kandidata, 
ki bi bil zainteresiran za tovrstno delo. 
Prav bi bilo, da bi mladega speciali-
sta/specialistko uvedla v delo vsaj ne-
kaj let pred svojo upokojitvijo. Menim 

namreč, da si Splošna bolnišnica Celje 
kot tretja največja bolnišnica v RS ne 
more in ne sme privoščiti, da bi ostala 
brez lastne citopatologije.

Današnja mladina

Nevpadljivo oblečena ženska stoji pred neko srednjo 
šolo z dolgolaso žensko, oblečeno v kavbojke in jakno.
Obe opazujeta učenko na šolskem dvorišču, ki ima 
irokez frizuro, tetovaže vse povsod in pirsinge v nosu, 
ušesih, …
Starejša gospa pravi drugi:
O bog, kako zgleda današnja mladina. Ali veste, čigava hči je to?
To je moj sin.
Oh. Oprostite. Nisem vedela, da ste vi njegova mama…
Saj nisem. Jaz sem njegov oče.
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Letošnja stanovska priznanja ob 
mednarodnem prazniku medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov

Mag. Hilda Maze
Področje zdravstvene nege

Tim zdravstvene nege 
Nevrološkega oddelka – 
dobitnik srebrnega znaka 
DMSBZT Celje

Tim zdravstvene nege Nevrološke-
ga oddelka Splošne bolnišnice Celje 
vedno v ospredje postavlja potrebe 
pacientov in njihove želje. Zdravstve-
no nego nevrološkega pacienta, ki je 
zelo zahtevna, tako fizično kot psi-
hično, načrtujejo in izvajajo individu-
alno. Za to potrebujejo medicinske 
sestre veliko strokovnega znanja, po-
trpežljivosti, empatije, profesionalne 
komunikacije in tudi dobro fizično 
pripravljenost. Potrditev kakovostne 
zdravstvene nege so številne pisne, 
ustne in celo radijske pohvale in zah-
vale pacientov ter kazalniki kakovosti. 
Število padcev se iz leta v leto zmanj-
šuje, razjed zaradi pritiska v letu 2015 
ni bilo, razen pri pacientih, ki so bili 

premeščeni od drugje. 
Nevrološki oddelek je učni oddelek za 
dijake Srednje zdravstvene šole Celje 
in študente Visoke zdravstvene šole 

Ob podelitvi

S priznanjem na oddelku

v Celju, katerim z veliko pozornostjo 
prenašajo svoje znanje in izkušnje, 
potrebne za njihovo nadaljnjo stro-
kovno pot. Medicinske sestre Nevro-
loškega oddelka aktivno sodelujejo 
pri razvoju zdravstvene nege, izpo-
polnjevanju in oblikovanju dokumen-
tacije zdravstvene nege skupaj z osta-
limi področji zdravstvene nege. Prav 
tako aktivno delujejo na področju šir-
jenja in izpopolnjevanja znanj o zdra-
vstveni negi nevrološkega pacienta 
(po možganski kapi, multipli sklerozi, 
parkinsonizmu, epilepsiji in drugih) z 
aktivnimi udeležbami na seminarjih, 
strokovnih delavnicah, namenjenih 
za širšo strokovno javnost.
Na Nevrološkem oddelku deluje tim 
medicinskih sester, ki se ukvarjajo s 
pacienti z multiplo sklerozo. Nudijo 
jim vso celostno podporo ob pojavu 
mnogih težav, vprašanj in dilem. Za-
nje organizirajo in izvajajo delavnice, 
na katerih poskušajo odgovoriti na 

Dobitnikom stanovskih priznanj DMSBZT Celje iskreno čestitamo. 
Priznanje naj jim bo zahvala za dobro opravljeno delo in spodbuda, 
da takšni ostanejo tudi v prihodnje.
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5. maj, mednarodni praznik babic, in 12. 
maj, mednarodni praznik medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov
Branka Šket, mag. managementa
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Staranje prebivalstva je proces, ki se mu ne moremo 
izogniti. Podaljševanje življenjske dobe je demograf-

ski pojav sodobne družbe, ki z nižanjem rodnosti vodi v 
staranje prebivalstva: povečuje se delež prebivalstva, sta-
rejšega od 64 let. Ko ta delež preseže 7 %, se prebivalstvo 
uvršča med staro. Staramo pa se tudi delavci v zdravstve-
ni negi (v nadaljevanju ZN). Razpoložljivi podatki kaže-
jo, da se bo povečeval delež starejših, zmanjševal se bo 
delež oseb v srednjih letih in mladih, zato bo treba spre-
meniti vzorec zaposlovanja in odnosa do starejših oseb v 
družbi. Cilji upravljanja starosti so: boljša ozaveščenost o 
staranju, pravičen odnos do staranja, upravljanje starosti 
kot temeljna vloga in dolžnost vodstvenih in nadzornih 
delavcev, vključenost upravljanja starosti v kadrovsko 
politiko, spodbujanje delovne sposobnosti in produktiv-
nosti, vseživljenjsko učenje, do starosti prijazna delovna 
ureditev, varen in dostojanstven prehod v upokojitev.
Osnovo poklicu medicinske sestre predstavlja altrui-

stično vedenje. Ta poklic 
ima takšno naravo, da je 
zahteva po emocionalnih 
sposobnostih izražena, 
ne pa tudi vrednotena. Ni 
naključje, da ta poklic op-
ravljajo večinoma ženske. 
Altruizem je zahtevana in 
(za)želena lastnost ženske 
in medicinske sestre, ki 
jo družba zlorablja kot 
izgovor za slabšanje socialnega in ekonomskega polo-
žaja poklica medicinske sestre. Nejasna je še meja med 
odvisno in neodvisno funkcijo, kje je prostor za kritično 
mišljenje zaposlenih v ZN. Ni še odgovorov na vprašanja, 
ali imamo zaposleni v ZN pravico do kritičnega mišljenja, 
imamo pravico svoje mnenje tudi izraziti, lahko rečemo 
NE, kadar se ne strinjamo z delegiranimi nalogami?

 

vsa vprašanja. S tem so pacienti ce-
lostno in kakovostno obravnavani. 
Medicinske sestre in zdravstveni teh-
niki se intenzivno vključujejo v uva-
janje številnih novosti pri zdravljenju 
pacientov po akutni možganski kapi 
in ostalih boleznih in so pomemben 
člen za dosego kakovostne, celostne 
obravnave pacientov. Med te novosti 
sodijo žilna diagnostika in zdravljenje.
Medicinske sestre in zdravstveni teh-
niki Nevrološkega oddelka se morajo 
neprestano izobraževati, seznanjati z 
novostmi. Največje zadovoljstvo pa 
zanje predstavljajo zadovoljni paci-
enti in njihovi svojci. Zaposleni odlič-
no vzdržujejo zelo pomembne dobre 
medosebne odnose, kar se kaže v po-
zitivnem vzdušju na oddelku.

Julijan Špes - 
prejemnik srebrnega znaka 
DMSBZT Celje

Julijan Špes – Julko je bil vso delovno 
dobo zvest Splošni bolnišnici Celje, 
vse do aprila 2016, ko se je njegova 
uspešna poklicna pot zaključila. V 

maju je prejel priznanje DMSBZT in 
del obrazložitve je bil naslednji:

»Ves čas je skrbel za razvoj stroke, 
pisal strokovne članke in deloval v 
Sekciji ms/zt v urgenci. Zadnja leta 
je njegov največji prispevek sode-
lovanje v skupini, ki je oblikovala 
nacionalno poklicno kvalifikacijo 
za poklic ortopedskega tehnolo-
ga.

Julijan Špes je izjemen sodelavec 
v timu zdravstvene nege. V njego-
vem profesionalnem delovanju so v 
ospredju empatičnost, strokovnost 
in natančnost ter izjemno spoštljiv 
odnos do sodelavcev in do pacientov.
Srebrno priznanje si za delovanje na 
področju razvoja zdravstvene nege 
mavčenja zagotovo zasluži.«

Julko, čestitamo za prejeto priznanje!
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Pravni kotiček
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Jezikovni kotiček
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

Pri pisanju strokovnih besedil, še posebej če gre za ob-
jave rezultatov raziskav, moramo dostikrat zapisovati 

tudi številčne podatke. Pri tem zapisovanju se pojavlja 
kar precej pravopisnih napak. Eno najpogostejših vpra-
šanj je, kako ob številki pravilno zapisati znak za odstotek 
(%): z znakom ali besedo, stično ali nestično, z vezajem 
ali brez … 
Osnovno načelo je, da enote ob številkah pišemo z znaki 
le takrat, ko pomenijo samostalnik, medtem ko iz njih iz-
peljane pridevnike izpišemo z besedo. Torej: 2 m , 100 l, 
10 kg, 90 %; vendar: metrski, litrski, kilogramski, odstotni 
… Med številko in znakom za enoto je vedno presledek 
(izjema je zapis znaka za stopinje, če ni ob njem še do-
ločila, za katere stopinje gre: 10°, vendar 10 °C ali 10 °F; 
to velja tudi za stopinje, minute in sekunde kot enoto za 
geografsko širino in dolžino: kraj XY leži na 50° 16' 34'' 
geografske širine).
Pri »odstotkih« se lahko odločimo, ali jih bomo zapisovali 
z znakom ali besedo. Načelo gospodarnosti nam nareku-
je zapisovanje z znaki, kadar je teh podatkov v besedilu 
veliko. Kadar pa bi znak zapisali le tu in tam, je povsem 

umestno enoto zapisati z besedo. Res je, da bi po istem 
načelu veljalo tudi pridevniško obliko zapisati z znakom, 
vendar pa si jezikoslovci niso enotni, kakšen naj bi ta za-
pis bil. Nekateri so zagovarjali zapis z vezajem in znakom 
ali pa z izpisom končnice za znakom ( 30-% ali 30 %-ni), 
vendar so taki zapisi vprašljivi tudi po estetski plati. Še 
posebej, če je podatkov veliko, je besedilo s takim zapiso-
vanjem videti »nakrancljano«. Zato se ti zapisi niso uvelja-
vili. Kadar so številke velike, se odločimo za kombinacijo 
zapisa s številko in besedo. V teh primerih je med številko 
in besedo vezaj. Poglejmo torej nekaj primerov pravilnih 
in napačnih zapisov:

PRAVILNO NAPAČNO/ NI PRIPOROČLJIVO

50 % 50%

50 odstotkov

petdeset odstotkov

50-odstotni 50%-ni

petdesetodstotni 50-%

Ob nogometni vročici, muhastem 
vremenu in v večini primerov 

pestrem zaključku šolskega leta, ko 
starši ne zmoremo niti zadihati med 
hitenjem od enega zaključka do dru-
ge predstave naših otrok, se bližajo 
letni dopusti. Verjamem, da imamo 
vsi dopust že planiran in rezerviran, 
v mislih tudi pakirano in z odprtimi 
očmi sanjamo o dnevu, ko bomo zad-
nji dan v službi pred nastopom do-
pusta, pa naj si bo ta preživet doma, 
ob morju, v gorah, …. res je, za čas, 
ki ga živimo, je značilno, da se vse 
redkeje sprašujemo, kam bomo šli, in 
vse pogosteje, koliko časa imamo na 
razpolago, da se odpočijemo. Zato je 
še toliko pomembnejše, da čas letne-
ga dopusta preživimo kakovostno in 
mirno. Tokrat bom izjemoma spustila 
delovno pravo in se posvetila vpraša-
nju varstva potrošnika v zvezi z orga-
nizacijo potovanj. Pogosto se namreč 
srečujemo s takšnimi in drugačnimi 
zgodbami.

Žal pogosto turistične agencije pre-
lisičijo še tako dobrega potrošnika. 
Znana je pravda tožnika, ki je pri tu-
ristični agenciji rezerviral počitnice 
v tujini. Na sliki kataloga agencije 
seveda čudovite plaže, ponudba ho-

tela neizmerna, možnosti za otroke 
neomejene. Raj … Pa na žalost ni bilo 
tako. V konkretnem primeru so bili 
nastanitveni in ostali objekti v leto-
višču, namenjeni rekreaciji, razvedri-
lu in varstvu otrok, še nedokončani. 
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Tožnik se je z družino znašel dobe-
sedno sredi gradbišča. Podobno je 
bila v fazi gradbenega urejanja tudi 
obala oziroma plaža. Neustrezna je 
bila tudi postrežba, tudi sam hotel je 
bil umazan zaradi zaključevanja del. 
Tožnik je zaradi prevare vložil na sodi-
šču tožbo. Prvo- in drugostopenjsko 
sodišče mu je priznalo odškodnino za 
premoženjsko, zavrnilo pa zahtevek 
za nepremoženjsko škodo. Kasneje 
je v postopku revizijsko sodišče na 
podlagi Direktive Sveta 90/314/EGS z 
dne 13. junija 1990 o paketnem poto-
vanju, organiziranih počitnicah in iz-
letih tožniku priznalo tudi odškodni-
no za nepremoženjsko škodo zaradi 
izgubljenega užitka počitnic oziroma 
dopusta.

Da nas podobni dogodki ne bi prese-
netili, v nadaljevanju še nekaj napot-
kov v zvezi s turističnimi potovanji:
- Če storitve niso opravljene skla-

dno s pogodbo, lahko zahtevate 
znižanje cene potovanja. Če obseg 
ali kakovost opravljenih storitev 
bistveno odstopata od obljublje-
nih, imate pravico do povračila ce-
lotnega vplačila.

- Če storitev sploh ni opravljena 
(npr. izpuščen ogled znamenitosti, 
skrajšan program za en dan) ali je 
bila opravljena slabo (npr. slabo 
vodstvo, premalo časa za ogled, 
slaba hrana, neprimerna soba) lah-
ko na podlagi zakona zahtevate 
znižanje plačila cene potovanja. Če 
sta obseg ali kakovost opravljenih 
storitev bistveno drugačna od ob-
ljubljenih, lahko zahtevate vrnitev 
celotnega plačila. Poleg zahteve za 
znižanje cene ali za vračilo celot-
nega vplačila lahko zahtevate tudi 

povrnitev škode, ki vam je nastala 
zaradi pomanjkljivo opravljenih ali 
neopravljenih storitev. 

- Po sklenitvi pogodbe se lahko 
cena potovanja spremeni samo, če 
so se zvišale cene prevoznih stori-
tev ali zaradi spremembe menjal-
nega tečaja, vendar le do dvajsete-
ga dne pred začetkom potovanja. 
Če se cena spremeni za več kot 10 
%, pa lahko potovanje odpoveste 
in zahtevate vrnitev celotnega pla-
čila.

- Program potovanja se sme po 
sklenitvi pogodbe spremeniti le 
zaradi izrednih okoliščin (npr. na-
ravne nesreče, teroristični napadi). 
Stroške sprememb nosi turistična 
agencija.

- Turistična agencija lahko odpo-
ve potovanje, če se ni prijavilo 
zadostno število potnikov. O od-
povedi mora obvestiti potrošnika 
vsaj 7 dni pred napovedanim za-
četkom potovanja.

- Potovanje sicer lahko odpoveste, 
vendar so finančne posledice odvi-
sne od razlogov za odpoved in od 
časa, ki je še preostal do začetka 
potovanja. Potovanje sme potnik 
odpovedati kadarkoli, vendar pa 
finančne posledice odpovedi niso 
enake, če odpoveste mesec dni ali 
pa tik pred odhodom. Višina plači-
la, ki ga lahko zahteva organizator 
potovanja zaradi vašega odstopa, 
je odvisna od časa in vaših razlo-
gov za odpoved:
•	 Če	 se	 potovanja	 ne	 morete	

udeležiti, lahko prenesete svo-
jo rezervacijo na drugega po-
trošnika, vendar morate o tem 
obvestiti turistično agencijo 
najpozneje v 8 dneh pred za-
četkom potovanja. Turistični 
agenciji ste dolžni povrniti tudi 
njene stroške, ki so neposredno 
povezani s prenosom rezervaci-
je. 

•	 Če	 odstop	 ni	 pravočasen	 (pri	
presoji se upoštevata vrsta in 
vsebina potovanja), sme turi-
stična agencija zahtevati plačilo 
določenega odstotka od cene 
potovanja. Lestvico zneskov (v 
%) objavijo turistične agencije 
običajno v svojih splošnih po-
gojih za potovanja.

•	 Če	je	odstop	pravočasen,	si	sme	
agencija zadržati le administra-
tivne stroške.

•	 Za	odstop	iz	opravičljivih	razlo-
gov velja pravilo, da ima agen-
cija pravico zahtevati le plačilo 
svojih stroškov. Razlogi za tak-
šen odstop so okoliščine, na 
katere potnik ne more vplivati, 
niti se jim izogniti, npr. višja sila 
(nesreča, bolezen ali smrt v dru-
žini), ter če je potrošnik poskr-
bel za zamenjavo ali pa je zame-
njavo našla turistična agencija. 
Ker so lahko stroški turistične 
agencije visoki (npr. cena le-
talske karte) se pri potovanjih 
večje vrednosti splača razmisliti 
o zavarovanju za primer odpo-
vedi iz opravičljivih razlogov, ki 
zagotavlja, da bo vse stroške tu-
ristični agenciji namesto potro-
šnika plačala zavarovalnica.

- Pomanjkljivost storitve morate 
nemudoma reklamirati na kraju 
samem. Če reklamacija ni bila re-
šena, morate poslati agenciji pisno 
pritožbo najkasneje v dveh mese-
cih po končanem potovanju.

Ob upoštevanju napotkov vam želim 
lepo poletje!

»Če se cena spremeni za več kot 
10 %, pa lahko potovanje odpo-
veste in zahtevate vrnitev celot-
nega plačila.«

»Program potovanja se 
sme po sklenitvi pogodbe 
spremeniti le zaradi izre-
dnih okoliščin (npr. narav-
ne nesreče, teroristični na-
padi). Stroške sprememb 
nosi turistična agencija.«

»Potovanje sicer lahko odpo-
veste, vendar so finančne po-
sledice odvisne od razlogov za 
odpoved in od časa, ki je še pre-
ostal do začetka potovanja.«

»Pomanjkljivost storitve 
morate nemudoma rekla-
mirati na kraju samem. Če 
reklamacija ni bila rešena, 
morate poslati agenciji pi-
sno pritožbo najkasneje v 
dveh mesecih po konča-
nem potovanju.«
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Kakovost in varnost v zdravstvu
Branka Šket, mag. managementa
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Zbornica zdravstvene in babiške 
nege Slovenije – Zveza strokov-

nih društev medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov Slovenije, je 
22. 4. 2016 organizirala strokovno sre-
čanje z naslovom Kakovost in varnost 
v zdravstvu. 
 
Orodja za doseganje kakovosti nam je 
predstavila  Draga Štromajer. Zdravje 
je vrednota posebnega in družbene-
ga pomena in pričakovanja stalnega 
optimalnega zdravja so včasih lahko 
nerealna. Z dobrim sistemom zdra-
vstvenega varstva in zagotavljanjem 
kakovosti in varnosti zdravstvenih 
storitev lahko izboljšamo kakovost 
zdravja ljudi in s tem celotne druž-
be. Izvajalci zdravstvenih storitev se 
posvečamo potrebam uporabnikov, 
njihovim pričakovanjem, omogo-
čamo jim aktivno vlogo in sodelo-
vanje z zdravstvenim timom. Naj-
pomembnejši kazalnik kakovosti in 
varnosti je gotovo zadovoljstvo upo-
rabnikov, so pa tudi drugi kazalniki, s 
katerimi merimo kakovost stroke.  

Uvajanje sprememb je bil prispevek 
Nike Škrabl. Pri uvajanju sprememb 
je treba upoštevati različna strokovna 
področja, ki v zdravstvu med seboj 
tesno sodelujejo. Vsaka stroka se tru-
di za izboljšave, uvajanje sprememb 
in novosti na svojem strokovnem 
področju. Medicinska stroka in zdra-
vstvena nega (v nadaljevanju ZN) se 
povezujeta, zato morata delovati z 
roko v roki. Temelji za uvajanje spre-
memb in novosti so izobraževanje in 
vzgoja vodilnih izvajalcev ZN, stro-
kovni sestanki, timi za razvoj ZN, mo-
tiviranje izvajalcev ZN, zagotavljanje 
dobrih delovnih razmer, razmejitev 
del in nalog v ZN, specializiranje po-
sameznih področij ZN in izobraževa-
nje specialistov. 

Osnovna izhodišča kakovosti in var-
nosti v zdravstvu je predstavil prim. 
mag. Miran Rems. Zdravstvena dejav-
nost je bila pred desetletji preprosta, 
malo uspešna in razmeroma varna. 
Razvoj medicinske tehnologije pa je 
povzročil, da je sedaj postala zaplete-
na, uspešna in potencialno nevarna. 
Zaradi teh elementov je varnost bol-

nika najpogosteje uporabljen pojem, 
ki dobiva vse večji pomen v strokovni 
in laični javnosti. Napake, sistemske in 
institucijske, se bodo dogajale. Vzrok 
je običajno v instituciji, ne v posame-
zniku. Institucija mora napako razkriti 
in sprejeti odgovornost, fokusiranje 
odgovornosti na posameznika je 
neproduktivno. Ni rešitev obtoževati 
izvajalcev namesto popravljati sis-
tem! Kakovost ni dejanje, ampak na-
vada!   

Sistema vodenja kakovosti se je dotak-
nila Zdenka Kramar. Najbolj poznan, 
celovit, sistematičen in operativno 
uporaben model sistema poslovanja 
v svetu je družina standardov ISO 
9000, oziroma nosilni standard ISO 
9001. Njegova nadgradnja za podro-
čje zdravstva, EN 15224, predstavlja 
velik izziv zavodom in zahteva dolo-
čen pogum vodstva za to odločitev 
ter pripravljenost zaposlenih, da se 
seznanijo z aktivnostmi  in spremem-
bami, ki jih zahteva uvedba moder-
nega sistema vodenja kakovosti po-
slovanja. 

Za kakovost in varnost v zdravstvu 
sta ključna izobraževanje in tim-
sko delo. Strokovnjaki poudarjajo, 
da mora organizacija dela izhajati iz 
evidentnih dokazov raziskav, da vi-

 

soko izobražen kader vpliva na izide 
zdravstvene obravnave. Timski model 
zagotavlja, da vsak član tima opra-
vlja delo, za katerega je izobražen in 
usposobljen.  

Za kakovost in varnost je pogoj 
zadostno število zaposlenih. Pot-
rebna je usmerjenost k človeku – k 
izvajalcem zdravstvenih storitev, 
k učinkoviti izrabi človeških virov, 
motiviranju in izobraževanju za ka-
kovost ter razvijanju novih vrednot 
za kakovost.

Lestev

Dva policaja sta merila lestev. Eden 
jo drži, drugi pa zleze nanjo in meri.
Mimoidoči pripomni: “Sta pa res 
trapasta. Lestev bi položila na tla in 
izmerila koliko je dolga.”
“Butec neumni”, se zadere policaj 
na lestvi, “Saj naju ne zanima koliko 
je dolga, ampak kako visoka je.”
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Zahvala
Spoštovano osebje Nevrološkega od-

delka SB Celje, ga. dr. Kosi!

V četrtek zjutraj, 10. 3. 2016, se je moj 

dan začel nekoliko drugače kot po 

navadi. Med vožnjo me je doletela 

možganska krvavitev. Po hitrem posredo-

vanju reševalcev ste me sprejeli v SB Celje 

(Nevrološki oddelek). In kot so rekli mnogi, 

imel sem srečo v nesreči, preživel sem. V vaši 

oskrbi sem preživel celih dolgih 22 dni, danes 

končno odhajam domov, k svoji družini, in 

vsekakor ne k stari rutini, saj se zame začenja 

novo življenjsko obdobje, nov začetek. 

Torej, želim se zahvaliti vsem in vsakemu 

posebej, ki je v času mojega okrevanja v SB 

Celje, kakorkoli oz. po najboljših močeh pri-

speval k mojemu napredku, okrevanju.

Drage sestre, ga. dr. Kosi, življenje je vse prej 

kot predvidljivo, to sedaj zagotovo vem. 

Iskrena hvala, Vaš trud bo nekoč, na nek način 

vsekakor poplačan.

Bojan Žmahar, Sveti Štefan
Celje, 1. 4. 2016

Pohvala 
mag. Marije Snežne Fludernik, dr. dent. med.

Spoštovani,
 
zaradi težav, ki jih imam s svojimi zobmi, sem obiskala že veliko različnih zobozdravnikov tako v Sloveniji kot v tujini. Kljub temu pa sem bila po 
obravnavi pri mag. Mariji Snežni Fludernik presenečena nad strokovnostjo in hitrostjo obravnave, pa tudi nad osebnim odnosom te zobozdravnice 
do pacienta. Medtem, ko so o znanju in strokovnosti zobozdravnikov, ki sem jih v preteklosti obiskovala, pričale predvsem izobešene diplome in pri-
znanja po stenah ambulant in čakalnic, rezultati njihovega dela pri meni pa tega niso potrjevali, je pri njej povsem drugače. Je strokovna, rutinirana, 
neverjetno hitra, pri tem pa pacientu predstavi različne možnosti zdravljenja in mu svetuje, kar je zanj najboljše. Ker so takšni ljudje bolj izjema kot 
pravilo, bi jo rada tudi javno pohvalila.
 

Valentina Koceva

Pohvala
V celjsko bolnišnico sem bil sprejet z diagnozo karcinom na debelem črevesu. Sprejel me 
je dr. Igor Černi, ki se mu tudi od srca zahvaljujem za vse, kar je naredil zame. Dr. Igor Černi 
je zelo topla in prijazna oseba, tako kot tudi vse osebje bolnišnice. Sestre in tudi tehniki so 
na zelo visokem standardu ustrežljivosti, v vsakem trenutku so tu, da ti pomorejo. Zelo prijazna je 
tudi zdravnica Lučka Cankar, ki v vsakem trenutku priskoči na pomoč. Gospod dr. Igor Černi, zelo 
kvalitetno ste opravili operacijo z robotom, tako da sedaj nimam nobene bolečine več. Zelo sem za-
dovoljen s storjenim. Še enkrat vsa pohvala vam, dr. Igor Černi, in vsemu osebju na vašem oddelku. 
Zelo profesionalni ste vsi.

Celje, 10. 5. 2016                                 
         Storček
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Narava je vedno na strani skritih slabosti.

Zahvala 
Pred kratkim sem prestala operacijo cervikalne hrbtenice v SB Celje.
Zahvaljujem se doc. dr. Janezu Ravniku, dr. Žigi Samsi in ostali ekipi za opravljen poseg in njihovo prijaznost, anesteziološkemu oddelku, vsemu osebju na Travmatološkem oddelku, predvsem sestri Vesni. 

Da sem sploh prišla do operacije,  pa hvala inž. Bernardi Trošt z RTG oddelka, ki me je prepričala, da sem se sploh slikala, saj sem bila kljub hudim bolečinam, ki sem jih prestajala, vseskozi prepričana, da gre le za degenerativne spremembe. Hvala dr. Ivanu Pisancu, dr. Dušanu Ačkunu in glavnemu inženirju Ma-teju Podsedenšku. Hvala dr. Vučajnku iz ortopedske ambulante in sestri Alenki za hitro pomoč. Hvala tudi sestri Renati iz KPP za lajšanje bolečin.
Zdravje pričnemo ceniti, ko ga izgubimo. 

Maja Pfeifer, RTG oddelek

Pohvala in zahvala
Ne morem mimo dejstva, da sem bil hospitaliziran zaradi zloma šestih reber.
Stanje ni bilo niti malo prijetno. Vse skupaj sem veliko lažje prenesel zaradi nesebičnega dela osebja na oddelku intenzivne nege 
travmatološkega oddelka.

Ta izkušnja je spremenila moj pogled na delo v bolnici. Ob vseh bolečinah, ki sem jih imel, sem se počutil popolnoma varnega ob stalni 
pripravljenosti vsega osebja na tem oddelku. Posebna pohvala sestrama Evi in Aniti, ki sta mi vlivali optimizem in prepričanje v okrevanje. 
Zahvala velja tudi za sestro Aljo, ki se je trudila po najboljših močeh, da stopim ponovno na svoje noge.
Iskrena hvala dr. Krušiču za optimizem in podporo moji ženi, ki je vse to stoično prenašala.
Še enkrat hvala za ves trud, ki ste ga porabili za moje okrevanje!
Zahvala tudi osebju na urgenci .

Lep pozdrav!   

Jože Hernaus, Šentjur
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Dodatne pokojnine po novem
Namen dodatnega pokojninskega zavarovanja, v katerem 
varčujete tudi zaposleni v Splošni bolnišnici Celje, je za-
gotavljanje dodatne pokojnine. Varčujete torej z namenom 
pridobitve dodatnega dohodka po upokojitvi, ki bo vsaj del-
no pokril razliko med višino plače, ki jo prejemate in višino 
pokojnine, ki jo boste prejemali po upokojitvi.
Da bi bilo zagotavljanje socialne varnosti Slovencev po upo-
kojitvi bolj učinkovito, je bil konec leta 2012 prenovljen 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-
2), ki glede uveljavljanja pravic iz dodatnega pokojninskega 
zavarovanja zmanjšuje možnosti nenamenske porabe 
privarčevanih sredstev, ki jih za dodatne pokojnine za-
poslenih vplačuje delodajalec. 

Zavarovalnice in pokojninske družbe, ki smo želele v letu 
2016 zavarovancem ponuditi dodatne pokojnine, smo mo-
rale zato prilagoditi pokojninski načrt za izplačevanje do-
datne pokojnine, pri tem pa upoštevati Pravilnik o podrob-
nejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica 
ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske 
rente. 
V nadaljevanju zato opisujemo spremembe, ki so jih uvedli 
novo sprejeti predpisi.

Kako do dodatne pokojnine 
Edini pogoj za pridobitev pravice do dodatne pokojnine je 
upokojitev. 
Lahko pa zavarovanec pridobi tudi predčasno dodatno po-
kojnino, in sicer ob pogoju, da je starejši kot 53 let in ni več 
vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kakšne so dodatne pokojnine po novem 
Ključna dejavnika, ki vplivata na višino dodatne pokojnine, 
sta starost zavarovanca in višina privarčevanih sredstev. Pri 
izračunavanju višine dodatne pokojnine spol varčevalca 
ni več pomemben, zato se uporabljajo enotne tablice 
smrtnosti za moške in ženske. 
Po novem lahko dodatne pokojnine izplačujemo mesečno, 
četrtletno, polletno ali letno, pri čemer posamezno izplačilo 
ne sme biti nižje od 30 evrov. Dodatna omejitev pri izplače-
vanju velja le v primeru, da ste z vplačili delodajalca uspeli 

privarčevati več kot 20.000 evrov (v javnem sektorju takega 
primera ni). 
Po novem ste varčevalci udeleženi pri dobičku (razlika med 
prihodki in odhodki kritnega sklada), zato se višina dodatne 
pokojnine prejemnikom v prihodnje lahko poveča. Prejem-
nikom dodatne pokojnine pripada kar 90 odstotkov vsako-
kratnega dobička preteklega obračunskega obdobja. 

Nova ponudba dodatnih pokojnin pri Modri zavaro-
valnici
Modra zavarovalnica je z januarjem 2016 ponudila prenovl-
jene oblike dodatnih pokojnin, na podlagi pokojninskega na-
črta, ki ga je pristojno Ministrstvo za delo, družino in enake 
možnosti odobrilo oktobra 2015 in je tudi že vpisan v po-
seben register pokojninskih načrtov pri finančni upravi RS.
Pri pripravi sprememb smo sledili ciljem, da vsakemu za-
varovancu lahko ponudimo zanj najprimernejšo obliko do-
datne pokojnine, ki mu bo zagotavljala dodatno socialno 
varnost po upokojitvi, ob hkratnem upoštevanjem novih 
zakonodajnih okvirov. 
Dodatna pokojnina pri Modri zavarovalnici) je na voljo v 
naslednjih oblikah:
• V enakih zneskih do konca življenja,
• Najmanj do izteka izbranega obdobja (1-20 let)
• Pospešena dodatna pokojnina, kjer na začetku (v izbra-

nem obdobju) prejemate višje zneske
Še vedno so torej na voljo tudi pospešene oblike dodatnih 
pokojnin, spreminja pa se razmerje med višino dodatne po-
kojnine v času pospešenega izplačevanja in višino po izteku 
pospešenega izplačevanja. V času pospešenega izplačevanja 
je zagotovljeno tudi jamstvo za primer smrti (dodatna po-
kojnina se v primeru smrti zavarovanca izplačuje upravičen-
cem do poteka izbranega obdobja).
Že danes si lahko informativni izračun višine dodatne po-
kojnine naredite na spletni strani Modre zavarovalnice. Če 
ste pred upokojitvijo in vas zanimajo podrobnejši izračuni, 
pa se lahko obrnete na naše svetovalce, ki vam bodo s po-
močjo vam prilagojenih informativnih izračunov v pomoč 
pri odločanju o tem katere vrste izplačilo izbrati.  

Prihodnjič: O davčnih olajšavah

Modri kotiček

Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
info@modra-zavarovalnica.si, 080 23 45
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Zlati znak je dobil naš predsednik Matej Velenšek za svoje 
uspešno in požrtvovalno delo, tako na ravni zavoda kot na 
republiški ravni.
V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije na re-
publiški ravni smo na kongresu izvedli tudi volitve organov 
(predsednika, člane statutarne komisije in člane nadzorne-
ga odbora). 

Predsednik Sindikata na republiški ravni za naslednje man-
datno obdobje je ostal Zvonko Vukadinovič.
Prav tako je bil naš član izvršilnega odbora, Franc Furman, 
izvoljen za člana nadzornega odbora v Sindikatu na repu-
bliški ravni (dobil je največ glasov izmed vseh kandidatov).
Naš predsednik Matej Velenšek pa je bil ponovno izvoljen 
(že drugi mandat) za predsednika Konference sindikatov 
bolnišnic Slovenije, kar nam daje dobre reference in nalo-
go, da nadaljujemo z dobrim delom tudi v prihodnje.
To nam daje upravičeno vedeti, da dobro delamo v dob-
robit članstva, in da je naš Sindikat  zavoda visoko cenjen 
tudi na republiški ravni.

Kongres Sindikata zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije
Franc Furman
SZSVS SB Celje

V Portorožu je 21. aprila 2016 potekal 7. kongres Sindi-
kata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, na kate-

rem je bilo preko 150 delegatov iz vse Slovenije, ki pokriva-
jo dejavnost zdravstva in socialnega varstva. 

Na kongresu smo sprejeli poročilo o delu našega sindikata 
v predhodnem mandatnem obdobju od leta 2011 do leta 
2016, sprejeli smo tudi spremembe in dopolnitve statuta 
ter potrdili programske usmeritve sindikata za obdobje od 
2016 do 2021.
Ugotovili smo, da je Sindikat zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije v preteklih petih letih delal odlično, sode-
loval na vseh pogajanjih in skrbel za ohranitev in potrditev 
priborjenih delovnih in socialnih pravic zaposlenih v naših 
dveh dejavnostih.
Na kongresu smo podelili tudi najvišje priznanje – zlati 
znak, ki ga lahko dobi član Sindikata zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije. To priznanje je podeljeno vsakih pet let.

Delegati na kongresu

Dobitniki zlatega znaka

Matej Velenšek med vodenjem kongresa
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Izlet  v Dalmacijo
Matej Velenšek
Predsednik SZSVS SB Celje 

Člani Sindikata zdravstva in socialnega varstva Sloveni-
je – Sindikata zavoda SBC smo se 14. maja napotili na 

dvodnevni izlet v Dalmacijo. Obiskali smo Kornate, Naci-
onalni park Krka in  Etnoland Dalmati. 
Na pot smo krenili z udobnim dvonadstropnim avtobu-
som v soboto zgodaj zjutraj izpred dvorane Zlatorog.
Pot nas je vodila do mejnega prehoda s Hrvaško, mimo 
Zagreba po avtocesti  proti Dalmaciji.
Prvi večji postanek smo imeli na Hrvaškem, kjer smo se 
okrepčali z jutranjo kavico in malico. 

Dopoldne smo prispeli v marino Biograd na Moru, kjer 
smo se vkrcali na ladjo Neviđanka in odpluli v nacionalni 
park Kornati. Na barki so nam seveda najprej postregli z 
aperitivom, kavico in pecivom, nakar smo pluli dobri 2 uri 
med otoki in si ogledovali njihove lepote. Vmes smo tudi 
»degustirali« dalmatinsko vino in sokove. Vreme je bilo za 
razliko od napovedi, ki je bila precej »črna«, prekrasno.
Zapeljali smo se mimo znamenitih visokih sten in pot na-
daljevali do otočka Garmenjak, kjer je čudovita jama, ki 
smo si jo ogledali z ladje. 
Pot smo nadaljevali do Dugega otoka v uvalo Teraščica, 
na slano jezero, kjer smo se izkrcali in se sprehodili po 
otoku. Ker je bilo vreme čudovito, so nekateri izkoristili 
prosti čas tudi za kopanje v morju, drugi pa smo se spre-
hajali po otoku. Na otoku smo imeli tudi odlično kosilo.
Nekaj po 18. uri smo se vrnili v marino Biograd na Moru, 
od koder smo se z avtobusom odpeljali v Vodice, kjer smo 
se namestili v hotelu, po večerji pa smo šli še na sprehod 
v mesto.

Naslednji dan po zajtrku smo se odpravili do Nacional-

nega parka Krka. Kot nacionalni park je bil proglašen 
leta 1985 in zavzema površino 109 km2 ob toku reke 
Krke. Dolžina sladkovodnega toka je 49 km, s svojimi 7 
slapovi in padcem vode za 242 m je svojevrsten naravni 
fenomen. Sprehodili smo se po prečudovitem naravnem 

Ob slanem jezeru na Kornatih



51

D
R

O
B

T
IN

IC
E

in programom izleta izredno zadovoljni, saj smo preživeli 
čudovit vikend, ki se je kar prehitro končal. 
Pomembno je bilo tudi druženje članov našega sindikata. 
S podobnimi izleti bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

V etno selu Dalmati z gostiteljico

okolju – Skradinski buk, ki  obiskovalcem nudi tudi ogled 
etno zbirk – stari mlin, stara kmečka orodja in oblačila, … 

Popoldne smo se namenili na ogled etno vasi Etnoland 
Dalmati. To je prvi tematski park na Hrvaškem. Spoznali 
smo stare običaje in tradicijo malih dalmatinskih vasi in 
njihov način življenja.  Tu smo videli: staro dalmatinsko 
hišo s kamnito kletjo, stajo za živali, stare obrtne delav-
nice, letno gledališče, restavracijo, malo dalmatinsko 
tržnico, ... Prijazna gostitelja sta nam na izviren način 
predstavila zgodbo o Dalmatincih in njihovem življenju, 
imeli smo tudi degustacijo orehovca, vin, pršuta. Po kon-
cu ogleda smo imeli odlično kosilo, pripravljeno na njihov 
domač način.

Pozno popoldne smo se polni prijetnih vtisov poslovili od 
Dalmacije in se začeli vračati proti domovini, kamor smo 
prispeli v poznih večernih urah.
Vsi naši člani, ki so se udeležili izleta, so bili z organizacijo 

Bili smo v Goriških brdih
Metka Poslek, ZT
Nevrološki oddelek 

Po vseh vznemirljivih dogodkih 
konec preteklega leta (40  let 

nevrološkega oddelka) in na začetku 
letošnjega leta (srebrni znak DMSBZT 
Celje), smo se sodelavci nevrološke-
ga oddelka odločili, da potrebujemo 
malo sprostitve in gremo na izlet. 
Izbrali smo destinacijo in  določili 
datum.  Po prvem navdušenju je za-

nimanje nekoliko upadlo, a najbolj 
vztrajni smo vztrajali do konca, kljub 
temu, da so napovedovali še grdo 
vreme,  povabili  smo s seboj še svo-
je partnerje in uspeli napolniti manjši 
avtobus.  

Tako je bila nedelja, 12. 6. 2016 le 
naša.  Praznik češenj in nepoznavanje 

tega dela Slovenije sta nas popeljala v 
Goriška brda. Po kratkem postanku in 
prvi kavi na postajališču Lom smo vo-
žnjo nadaljevali proti vasici Šmartno. 
Tam nas je počakala lokalna vodička 
in nam v kratkem poskušala približati 
življenje v tem delu naše domovine. 
Razgibana pokrajina in stare, delno 
obnovljene hiše, so nas pripeljale do 
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IZLET
Lepa sončna nedelja 12. 6. je bila,
ko se nevrologija na izlet poda.
V Goriška brda smo se namenili,
da bi se s tem delom Slovenije 
pobliže seznanili.

Vsako prvo nedeljo v juniju
tam praznik češenj se godi
in letos tudi mi smo se tam 
zabavali.
Za vsak okus se nekaj je našlo,
saj češnje, oljčno olje, rebulo in 
merlot smo okušali
in se ob tem z zanimivimi podatki 
seznanili.
Tudi okusen obrok smo si 
privoščili
in se vsaj za en dan stresu 
izognili.

Debele in številne kaplje so nas 
pospremile
domov,
a nam nič mar ni bilo,
saj prijetno utrujeni in zadovoljni 
nazaj smo krenili in sklenili, 
da vse to bomo naslednje leto 
zagotovo  
še ponovili. 

Zapisala Blanka Ostrožnik, 
Nevrološki oddelek

hiše kulture, kjer smo degustirali 
oljčna olja. Ugotovili smo, da njihov 
okus slabo poznamo, saj so nam 
mnogo bližja bučna. Ob tej degu-
staciji je bilo kar veliko smeha.  Ne-
kaj prostega časa smo izkoristili tudi 
za nakup češenj in nato nadaljevali 
pot do stare idilične hiše briškega 
kolona v Furlašču, ki nas je vrnila v 
stare čase. Da je tukaj doma briška 
rebula, smo se prepričali na turistič-
ni kmetiji, ki smo jo obiskali. Tukaj 
smo lahko tudi kupili vina, značilna 
za to pokrajino. Po vožnji skozi idi-
lična Brda smo prispeli do vasice 
Dobrovo, kjer je potekal letošnji, že 

50-ti po vrsti, praznik češenj. Spre-
hod med stojnicami, nakupi raznih 
spominkov, slikanje z znanimi igral-
ci Štorije in na koncu seveda še po-
vorka, ki pa jo je nekoliko pokvaril 
močan dež, so bili zaključek našega 
izleta po Brdih. Sledila je še večerja 
in povratek domov,  saj je bil v po-
nedeljek normalen delovni dan.

Res nas je bilo letos na izletu zelo 
malo, vendar dragi sodelavci – ime-
li smo se super, zato naj to postane 
naša tradicija in upamo, da se nam 
naslednjič pridružite vsi, tudi tisti, ki 
ste letos ostali doma.
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Kulinarični kotiček Vir: Internet

Sezona piknikov
Topli dnevi so kot nalašč za to, da se, naveličani bivanja v zaprtih prostorih, odpravimo v naravo in si tam v prijetni 
družbi privoščimo kosilo na svežem zraku. Prirejanje piknikov je v pomladnih in poletnih mesecih tako ena izmed bolj 
priljubljenih oblik preživljanja prostega časa. Verjetno si boste tudi vi v tem poletju privoščili kakšnega. In da na vaši 
piknik mizi ne bodo pristale samo že večkrat preizkušene jedi, vam v kulinaričnem kotičku ponujamo nekaj idej za 
poletno razvajanje brbončic. Vse lahko v miru pripravite v udobju domače kuhinje, na pripravljenem žaru pa dodate 
piko na i.

Za hitro predjed, ko se želodčki 
že počasi oglašajo

Sirovi kruhki na žaru

Sestavine za 4 osebe:
•	 8	rezin	belega	kruha
•	 1	skodelica	naribanega	sira	čedar
•	 ½	skodelice	naribanega	ementalca
•	 ½	skodelice	naribanega	sira	Monterey	Jack	ali	

mozzarelle
•	 ½	žlice	posušenega	timijana	
•	 ½	žlice	posušene	bazilike
•	 olivno	olje

Priprava: 
Vse tri sire zmešamo skupaj z začimbami. Kruho-
ve rezine na obeh straneh premažemo z olivnim 
oljem ter jih obložimo s sirno mešanico. Položimo 
na žar in na srednji temperaturi pečemo 3–5 mi-
nut, dokler se sir ne stopi in zapeče.

Pršutove rolice s sirom brie

Sir brie narežemo na približno 0,5 cm debele pra-
vokotnike. Zavijemo jih v rezine pršuta, tako, da 
so vanj popolnoma zaviti. Rolice na hitro popeče-
mo na žaru in postrežemo še vroče. Pomagamo si 
z zobotrebci.

Mešana solata s sirom za žar in 
sezamom

Sestavine:
•	 sir	za	žar
•	 400	g	bučk
•	 200	g	češnjevih	paradižnikov
•	 100	g	sezama
•	 balzamični	kis,	olivno	olje,	sol

Priprava: 
Bučke narežemo na kolobarje in jih na hitro pope-
čemo ter ohladimo. Paradižnik prerežemo na po-
lovice ter ga skupaj z bučkami in sezamom dobro 
premešamo. Sir za žar narežemo na kocke in na hit-
ro popečemo. Solato začinimo s soljo, olivnim oljem 
in balzamičnim kisom. Dodamo popečene sirove 
kocke in pripravljeno solato še toplo ponudimo.
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S pomakami in omakami 
obogatimo klasični repertoar

Omake za žar iz kisle smetane

Omako z gorgonzolo pripravimo tako, da zmeša-
mo 2 dl kisle smetane, 100 g gorgonzole, 1 žlič-
ko nasekljanega žajblja, sol in žličko limoninega 
soka.
Omako s pehtranom pripravimo tako, da zmeša-
mo 2 dl kisle smetane, 1 žlico gorčice, 1 žlico na-
sekljanega pehtrana, poper in sol.

Zeliščno maslo

1	 lonček	 sesekljane	 sveže	bazilike,	½	 lončka	 se-
sekljanih pistacij, 1 žlica sveže stisnjenega limo-
ninega soka, 2 stroka naribanega česna, 7 žlic 
mehkega masla, 2 žlici drobno naribanega par-
mezana, sol in poper po okusu dobro zmešamo. 
Pripravljeno maslo dobro ohladimo v hladilniku. 
Ko se strdi, ga narežemo na koščke in z njim obo-
gatimo pečeno meso in zelenjavo.

Mehiška paradižnikova salsa

Sestavine za 4 osebe:
•	 1	pločevinka	pelatov
•	 3	žlice	drobno	sesekljane	rdeče	čebule
•	 1	zelena	paprika,	narezana	na	majhne	koščke
•	 3	žlice	sesekljanega	peteršilja
•	 2	stroka	fino	sesekljanega	česna
•	 1/2	žličke	origana
•	 zelen	čili	in	feferon
•	 1	žlica	kisa	in	sok	½	limone
•	 sol

Priprava: 
Vse sestavine drobno nasekljamo in dobro pre-
mešamo, Sol in pekoče začimbe dodamo po oku-
su. V hladilniku pustimo stati vsaj 3 ure.

Na koncu še sladka pika na i

Pečene banane s čokolado

Neolupljene banane položite na pripravljen žar 
ter jih na njem pustite tako dolgo, dokler niso 
navzven povsem črne. Nato jih položite na kro-
žnik, lupino prerežite in na vsako banano položi-
te košček ali dva mlečne čokolade. Ko se ta malo 
stopi in vse skupaj malo ohladi, banano z žličko 
pojeste. 

Ananas z medom na žaru

Sestavine:
•	 ananasov	kompot
•	 vaniljev	sladoled
•	 0,25	l	sladke	smetane
•	 25	dag	medu

Priprava: 
Kolute ananasa iz kompota popečemo na vro-
čem žaru. V posebnem lončku segrejemo sladko 
smetano, dodamo med in zmešamo, da dobimo 
tekočo maso. Na krožnik damo sladoled, nanj po-
ložimo pečene kolute ananasa in jih prelijemo z 
medeno smetano. 
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Nagradna križanka

Nagrada: torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali 
službo, v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 
22. julija 2016. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 54. nagradne križanke v marčevskem Monitorju.
V uredništvo Monitorja smo prejeli 174 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke:  BESEDE SO OBLEKE MISLI.
Izžrebana nagrajenka je gospa Suzana Frece iz Lekarne.
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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