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Ravno na dan pisanja tega uvodnika se je začela uradna pomlad. Vedno dobrodošla, 
nabita s čustvi novega in lepega, predvsem pa z zakladom neizmerne energije znanilka 
življenja. Zato nam je pomlad pri srcu, navdihuje nas z novimi izzivi in odkriva prilož-
nosti, o katerih v preteklosti morda nismo niti razmišljali. Da je možno segati po zvez-
dah, nam dokazujejo naši skakalci s Petrom Prevcem na čelu, pri katerem so se združili 
talent, pogum in trdo delo. Ni nemogoče, da tudi sami poskusimo nekaj novega, le 
prisluhniti si je treba, da ugotovimo, kaj bi pravzaprav radi in kaj vendarle zmoremo. 
Prepričan sem, da mnogo več, kot smo mislili včeraj.  

To velja tudi za delovanje bolnišnice. Z rezultati preteklega leta smo dokazali, da znamo 
tudi v zahtevnih razmerah dosegati pozitivne rezultate. Tako smo presegli realizacijo 
programov tako v  hospitalnem delu, kakor tudi na specialistično ambulantni ravni in 
ob tem  dosegli celo pozitiven poslovni izid v višini cca 900.000,00 evrov. Seveda smo s 
takšnim rezultatom delno zmanjšali izgubo iz preteklih let, vendar na način, da bomo 
sredstva namenili za investicije. Potreb je več kot dovolj, naše prioritete pa so usmerje-
ne v zagotavljanje ključne rentgenske in ostale diagnostike, osebje ter v prostore. Glede 
prostorov so največje težave na internističnih oddelkih, kjer zaradi starajoče populacije  
potrebe presegajo naše zmogljivosti in bolniških postelj močno primanjkuje. Problema-
tika presega zmožnosti same bolnišnice, zato se bo v reševanje moralo vključiti tudi 
Ministrstvo za zdravje. Seveda je že načrtovana bolnišnična novogradnje prava rešitev 
za te probleme, toda treba je zagotoviti ustrezne delovne razmere tudi za ta čas, dokler 
bolnišnica ne pridobi novih prostorov.  

Seveda pa ton delovanju bolnišnice v tem času daje novi Urgentni center Celje, ki ima 
v svoji sestavi tudi Pediatrični urgentni center. Ukvarjamo se tako s pričakovanimi teža-
vami delovanja dveh samostojnih izvajalcev pod isto streho (zdravstveni dom in bolni-
šnica), kakor tudi z neustreznim financiranjem dejavnosti. Ministrstvo za zdravje ome-
njeno problematiko pospešeno razrešuje in pričakujemo njegovo odločitev o  delovanju 
enotne urgence tako z organizacijskega kot strokovnega vidika še v pomladanskem 
času.  

Sicer pa smo v obdobju priprave letnega finančnega načrta, ki bi pravzaprav že mo-
ral biti sprejet, toda problematika načrtovanja je zaradi omejenih finančnih sredstev 
še vedno v razpravi. Zadnja navodila s strani Ministrstva za zdravje za pripravo letnih 
načrtov še niso sprejeta, kar pa ne pomeni, da ne bi vedeli, kaj moramo delati. Najpo-
membnejše so potrebe prebivalcev, izražene tudi s čakalnimi dobami, ter tudi pogodba 
z zdravstveno zavarovalnico iz preteklega leta, ki v letu 2016 ne bo bistveno spreminjala 
svoje vsebine. Vsekakor pa priprava in kasneje izvedba letnega finančnega načrta bol-
nišnice za vodstvo bolnišnice in zaposlene predstavljata poseben izziv, saj je 1. 1. 2016 
prenehal veljati ZUJF, ki je močno omejeval zaposlovanje. Sedaj bodo vse racionalne 
odločitve na ramenih vodstva oddelkov in bolnišnice kot celote, da s svojo kadrovsko 
politiko zagotovi racionalno zaposlovanje na podlagi dolgoročne strategije delovanja 
bolnišnice.    

Ob kopici aktivnosti in nalog v bolnišnici se komaj zavemo, da smo prišli v velikonočni 
čas, čas, ki je poln pomladne simbolike, je praznik veselja in upanja. Naj nas navdihne, 
ko rešujemo težave in spodbuja, ko se lotevamo novih  podvigov.    

                                                                                                                V. d. direktorja
                                                                                                        mag. Marjan Ferjanc

UVODNIK
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Urgentni center Celje (UCC) je za-
čel delovati 30. 12. 2015 ob 7. uri 

zjutraj. Od takrat je  v njem zagoto-
vljena obravnava vseh pacientov, ki 
potrebujejo nujno medicinsko po-
moč, tako odraslih kot tudi otrok. Iz-
jema so le nosečnice po 20. tednu no-
sečnosti, ki nujno medicinsko pomoč 
potrebujejo v zvezi z nosečnostjo. Te 
morajo pomoč tudi v bodoče poiskati 
na Ginekološko-porodniškem oddel-
ku. 
Z odprtjem Urgentnega centra Celje 
je Ambulanta za nujno medicinsko 
pomoč na lokaciji Zdravstvenega 
doma Celje, Gregorčičeva ulica 5, pre-
nehala delovati.

Način dela novega 
Urgentnega centra Celje

Organizacija dela v novem urgentnem 
centru je urejena v skladu z enotno 
metodologijo delovanja urgentnih 
centrov v državi. V njem so pacienti 
obravnavani v različnih organizacijskih 
enotah, glede na stopnjo nujnosti nji-
hove obravnave in vrste zdravstvenih 
storitev, ki jih potrebujejo:
• triaža in administrativni sprejem,
• enota za hitre preglede (modro-ze-

leni sektor),

Dva meseca delovanja 
Urgentnega centra Celje
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. 
Služba za odnose z javnostmi  

• urgentni del operacijskih strok (ru-
meno-oranžni sektor),

• urgentni del neoperacijskih strok 
(rumeno-oranžni sektor),

• pediatrični urgentni center,
• opazovalne enote.

Vsi pacienti, razen nosečnic po 20. 
tednu nosečnosti, v urgentni center 
vstopajo skozi eno vstopno točko. Na 
tej točki je opravljen administrativni 
vpis pacientov ter triaža, s katero so 
razporejeni v pet skupin stopnje ogro-
ženosti v skladu s t.i. Manchestrskim 
sistemom, ki določa časovne okvire 
za začetek zdravstvene obravnave. 
Ob triažnem pregledu, ki ga opravijo 
posebej usposobljene diplomirane 
medicinske sestre, vsak pacient prej-
me oznako s črtno kodo, številko, ki 
se nato izpisuje na monitorjih za ob-
veščanje, in barvno oznako, ki je odvi-
sna od stopnje nujnosti zdravstvene 
obravnave. Monitorji za obveščanje 
so nameščeni v vseh čakalnicah, na 
njih pacienti lahko spremljajo vrstni 
red obravnave v posameznih am-
bulantah.  Barve in časovni okviri so 
naslednji:
1. rdeča – potrebna takojšnja zdra-

vstvena obravnava,
2. oranžna – potrebna zdravstvena 

obravnava v roku 10 min,

Administrativni vpis pacientov

Triaža pacientov

Zapestnica pacienta in razvrstilni sistem

Urgentni center v sliki
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3. rumena – potrebna zdravstvena 
obravnava v roku 30 min,

4. zelena – potrebna zdravstvena 
obravnava v roku 90 min,

5. modra – potrebna zdravstvena 
obravnava v roku 120 min.

Tak sistem omogoča nadzor nad vse-
mi sprejetimi pacienti, saj je ob vsa-
kem postopku obravnave (pregled, 
odvzem krvi, urina, rtg obravnava, 
oskrba v šivalnici, mavčarni, ...) pred-
videna identifikacija s pomočjo črtne 
kode in evidentiranje opravljene sto-
ritve v informacijski sistem.

Po opravljeni triaži so tako pacienti 
razporejeni po različnih enotah. Pa-

Trakt internistične nujne medicinske pomoči

cienti z modro ali zeleno oznako so 
obravnavani v ambulantah modro-
zelenega sektorja, v katerih delajo 
zdravniki specialisti družinske medi-
cine, pacienti z rumeno in oranžno 
oznako pa so glede na vrsto obolenja 
usmerjeni v operacijski ali neopera-
cijski trakt. Pacienti z rdečo oznako 
so prepeljani neposredno v reani-
macijski prostor, saj takšna oznaka 
pomeni, da so življenjsko ogroženi. 
Te paciente v bolnišnico praviloma 
pripeljejo reševalne ekipe, ki imajo v 
urgentnem centru svoj vhod za ne-
posreden dostop do reanimacijskih 
prostorov. 
V kirurškem in internističnem traktu 

Dobra polovica ekipe Urgentnega centra Celje

Ekipa Pediatričnega urgentnega centra

Trakt Službe nujne medicinske pomoči (modro-zeleni sektor)

Trakt kirurške nujne pomoči
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paciente z rumeno in oranžno stop-
njo nujnosti obravnavajo bolnišnični 
zdravniki specialisti, ki lahko:
• zdravstveno obravnavo zaključijo 

in pacienta odpustijo v domačo 
oskrbo,

• po začetni zdravstveni obravnavi 
pacienta hospitalizirajo,

• po začetni zdravstveni obravna-
vi pacienta obdržijo v opazovalni 
enoti in odločitev o hospitalizaciji 
ali odpustu sprejmejo po določe-
nem časovnem obdobju.

Urgentni center obravnava tudi ot-
roke in mladostnike. Tudi ti admini-
strativni sprejem opravijo na skupni 
vstopni točki v urgentni center, nato 
pa so usmerjeni glede na potrebno 
obravnavo. V primeru nujnih stanj, ki 
potrebujejo kirurški poseg, so otroci 
usmerjeni v kirurški trakt, v primeru 
internističnih nujnih stanj pa v pedia-
trični urgentni center, ki je v prejšnjih 
prostorih bolnišničnega urgentnega 
centra. Tam vse otroke obravnava 
zdravnik pediater. Tudi pediatrični ur-
gentni center ima svojo enoto z opa-
zovalnimi posteljami. 
    
Vsi pacienti, ki jih napotni zdravnik 
opredeli kot okužene ali kontamini-
rane oz. so kot takšni prepoznani na 
triaži, so obravnavani v posebni sobi 
za izolacijo.

V urgentnem centru ves čas deluje 
tudi centralna administracija, ki zago-
tavlja, da vsak obravnavani pacient, ki 
je odpuščen v domačo oskrbo, dobi 
izvid obravnave in vsa navodila zanj 
in za njegovega izbranega zdravnika. 
Svojci oz. spremljevalci pacientov lah-
ko na zaključek obravnave počakajo v 
posebni čakalnici, ki je na prehodu iz 

urgentnega centra v ostale prostore 
bolnišnice. 

Obseg dela v prvih dveh 
mesecih delovanja

V prvih dveh mesecih delovanja UCC 
je bilo v njem obravnavanih približno 
12.600 pacientov in opravljenih prib-
ližno 14.000 pregledov oz. zdravstve-
nih obravnav. V januarju je bilo teh 
obravnav povprečno 232 na dan, v 
februarju pa 244 na dan. Tretjina vseh 
pregledov je bila opravljena ob koncih 
tedna, dve tretjini pa med delavniki. 
 
Deleži opravljenega dela posame-
znih organizacijskih enot so v obeh 
mesecih približno enaki, pri čemer je 
ambulanta za hitre preglede (mod-
ro-zeleni sektor), za katero je orga-
nizacijsko in strokovno odgovoren 
Zdravstveni dom Celje, opravila 20 
% pregledov, ostalih 80 % pregledov 
in obravnav pa bolnišnične ekipe (v 
pediatričnem urgentnem centru tudi 
pediatri ZD Celje).
Ambulanta za hitre preglede (modro-
zeleni sektor) je v obeh mesecih op-
ravila 2.746 obravnav oz. povprečno 
45,7 na dan. Večina obravnav, 72 %, je 
bila opravljena v času od 7. do 19. ure.

Pediatrični urgentni center (PUC) je 
v obeh mesecih opravil skupaj 2.299 
obravnav oz. povprečno 38,3 na dan. 
Ker je bila polovica vseh obravnav v 
PUC-u opravljena ob koncih tednov, 
smo morali v ekipo ob vikendih čez 
dan uvesti dodatnega zdravnika. Tudi 
v tej enoti je bila večina obravnav, 76 
%, opravljena med 7. in 19. uro. V ve-
černem oz. nočnem času je PUC več 
pacientov obravnaval med delavniki.
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FEBRUAR UC3 - ENOTA ZA HITRE PREGLEDE

UC4 - ENOTA ZA OPAZOVANJE IN
NADZOR

UC6 - PEDIATRIČNA URGENTNA
ENOTA

UC11 - AMB. ZA INTERNO NUJNO
POMOČ

UC61 - PEDIATRIČNA OPAZOVALNICA

UC21 - AMB. ZA KRG. NUJNO POMOČ

UC13 - AMB. ZA NEVROLOŠKO NUJNO
POMOČ

UC12 - AMB. ZA INFEKT. NUJNO
POMOČ

Graf: Deleži opravljenega dela v posameznih organizacijskih enotah v februarju 2016

Soba za reanimacijo

Sestrski nadzorni pult

Soba za opazovanje



6

T
O

 JE
 S

B
C

Internistična nujna pomoč je v obeh mesecih opravila skupaj 2.550 obravnav 
oz. povprečno 42,5 na dan. Tudi na tem področju je bila večina obravnav, 79 
%, opravljena v času od 7. do 19. ure. Prav tako smo večji obisk internističnih 
pacientov zabeležili med delavniki.

Graf: Število obravnavanih pacientov v PUC-u po dnevih in času obravnave v 
januarju in februarju 2016

Graf: povprečno število obravnavanih pacientov na internistični nujni pomoči 
po dnevih za januar in februar 2016

Graf: povprečno število obravnavanih pacientov na kirurški nujni pomoči po 
dnevih za januar in februar 2016
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Kirurška nujna pomoč je v obeh mesecih opravila skupaj 4.593 obravnav 
oz. povprečno 76,5 na dan. Tudi na tem področju je bila večina obravnav 
opravljena med delavniki in v času od 7. do 19. ure. 

Nevrološka nujna pomoč je v obeh mesecih opravila skupaj 737 obravnav 
oz. povprečno 12,3 na dan, infekcijska nujna pomoč pa skupaj 581 obrav-
nav oz. v povprečju 9,7 na dan.

Ker projekt PACS/RIS še ni zaključen, 
rentgenske slike še vedno tiskamo

Cevna pošta za prenos vzorcev v laboratorij
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Od vsega začetka smo v bolnišnici 
opozarjali na nekatere nedorečenosti 
v novem sistemu zagotavljanja nujne 
medicinske pomoči, pa tudi na dej-
stvo, da urgentni center, v katerem 
smo morali začeti delo, ni ne gradbe-
no povsem dokončan ne opremljen z 
vso potrebno opremo. V vsakdanjem 
delu se zdaj te pomanjkljivosti kaže-
jo predvsem v organizacijskih teža-
vah, ki pa prinašajo nejevoljo tako na 
strani pacientov kot tudi zaposlenih. 
Nekaj vprašanj v zvezi z delovanjem 
novega urgentnega centra smo zato 
zastavili predstojniku Urgentnega 
centra Celje, prim. Božidarju Buhan-
cu, dr. med.   

 

Kako ocenjujete prva dva meseca de-
lovanja UCC?
Najprej želim povedati, da UCC deluje 
varno, vendar s precejšnjimi težava-
mi. Povečalo se je število obiskov, kar 
je zaradi pridruženih delovišč SNMP, 
pediatrije, infektologije in nevrolo-
gije (za zdaj še manjkajo ORL, urolo-
gija, oftalmologija in ginekologija), 
sicer bilo predvideno, vendar številke 
presegajo realna pričakovanja. Pov-
prečno dnevno število pregledanih je 
okoli 240 (od 155 do 306 včeraj), kar 
pomeni okoli 7000 pregledov na me-
sec oziroma krepko čez 80.000 letno. 
V prejšnji organizaciji urgentne službe 
smo v bolnišnici letno opravili okoli 
45.000 pregledov. Iz zdravstvenih do-
mov izven Celja prihaja veliko število 
napotitev, pri katerih ni upravičenih 
medicinskih razlogov. Preprosto je in-
stitucija urgence prevečkrat zlorablje-
na zaradi različnih interesov. Ob tem 
si tudi bolniki, ki pridejo v UCC brez 
napotnice, zelo raztegljivo razlagajo 

svoje pravice in včasih prihajajo zara-
di prav bizarnih težav (izpadanje las, 
izguba apetita ...).  

V tem času je bilo slišati kar nekaj pri-
tožb zaradi predolgega čakanja. Za-
kaj prihaja do tega?
Obravnave potekajo počasneje, kot 
bi si želeli. Razlogi so ob povečanem 
številu obiskov še uvedba triažnega 
sistema, centralno pisanje izvidov in 
hkratna obravnava tudi do deset bol-
nikov na vseh deloviščih UCC-ja. Tudi 
povečano število administrativnega 
osebja in nove zaposlitve (šest novih 
administratork) še niso rešile proble-
ma. Pritožbe bolnikov zaradi (pre)
dolgega čakanja so zato razumljive. H 
gneči na urgenci prispevajo tudi spre-
mljevalci bolnikov in sami bolniki, ki 
čakajo na izvide kar na hodnikih v ne-
posredni bližini delovišč, ker razvrstil-
ni sistem (še) ne deluje povsem in se 
ljudje raje zadržujejo na hodnikih kot 
v čakalnicah.  

Kako pa ste zadovoljni z novimi pro-
stori UCC?
Gradbeno-obrtniška dela še niso pov-
sem dokončana. Šele v začetku mar-
ca je bila postavljena cevna pošta, s 
katero pošiljamo vzorce v laboratorij 
(namesto prenašanja), dvigalo bo na-
meščeno šele v aprilu. Veliko je mote-
čih dejavnikov, ki še niso odpravljeni. 
Na začetku delovanja smo jih našteli 
okoli 140 in večina žal še vedno ni 
odpravljena. Na kirurškem traktu sta 
največja problema premajhen pros-
tor ambulante KNP (K4) in dejstvo, da 
so vse štiri kirurške ambulante brez 
oken. Pa vendar združitev dveh so-
sednjih prostorov (K2 in K3) z odstra-
nitvijo pregradne, ne nosilne stene, 
zaradi nerazumljivih birokratskih 
ovir, ki jih s sabo prinašajo evropska 
sredstva, še ni potrjena. Ob delu se je 
tudi pokazalo, da je mavčarna veliko 
premajhna za normalno delo, poleg 
tega odvajanje  medicinskih plinov 
iz tega prostora ni dokončano. Druge 
rešitve, kot je preselitev na sosednjo 
lokacijo ob UCC (stari hodnik, kjer so 
zdaj ambulante oddelka za bolezni 
prebavil), ne vidimo. Ta projekt pa bo, 
glede na prej omenjene birokratske 
ovire, še posebej trd oreh. Ambulan-
tna operacijska soba in velika ope-
racijska soba še ne delujeta, kar smo 
zavestno odložili do (verjetno) aprila/
maja. Preprosto je bilo hkratnih spre-
memb preveč, da bi lahko začeli dela-
ti še na teh dveh deloviščih. 

Pri internističnih strokah je več pro-
blemov organizacijskega značaja. 
Prostorsko je ta del UCC-ja veliko 
boljši, saj ima stik z dnevno svetlo-
bo. Hkratno delo večjega števila ti-
mov različnih strok povzroča težave 
pri osebju zdravstvene nege, ki ga 
je preprosto premalo za takšen na-
čin dela. Tudi učenje in prilagajanje 
delavcev na drugačne zahteve in 
pogoje dela prispeva k temu stanju. 
V organizacijskem smislu je največji 
problem, da nimamo zdravnika, ki 
bi strokovno nadziral in vodil inter-
nistični del UCC-ja, usklajeval tam 
delujoče stroke, hkrati pa bil moj 
namestnik. Gre za zahtevno delo, 
za katerega, kljub velikim naporom 
strokovnega vodstva bolnišnice, na 
strani internistov v bolnišnici ni veli-
kega zanimanja. 

Kakšno pa je sodelovanje z ZD Celje, 
ki je odgovoren za delovanje modro-
zelenega sektorja?
Sodelovanje s SNMP je sicer večino-
ma strokovno korektno, vendar je de-
lovanje dveh neodvisnih ustanov pod 
isto streho, brez pripravljenih pravnih 
in finančnih podlag, dejansko težko 
obvladljivo. Pričakujemo, da bodo v 
doglednem času bolnišnice prevzele 
celotno obravnavo bolnikov v UC in 
dobile tudi vsa finančna sredstva za 
takšno delo. Seveda tudi finančna 
sredstva za delovanje pediatrične-
ga urgentnega centra, za katerega v 
Splošnem dogovoru sploh še ni opre-
deljenega standarda za nujno medi-
cinsko pomoč. 

Bi še kaj dodali za konec?
Izjemno angažirano delo vseh pro-
filov zaposlenih delavcev UCC po-
membno pomaga pri obvladovanju 
tveganj. Zato do zdaj nismo imeli 
resnih zapletov pri strokovni obrav-
navi. Tako drži trditev, da kljub šte-
vilnim težavam delamo varno. Če 
predčasno odprtje UCC ne bi bilo 
politično pogojeno, bi nam bilo ve-
liko lažje. Tako smo se morali soočiti 
z veliko večjimi težavami, kot bi se 
sicer. Določena površina celjskega 
UC, na katero nismo mogli vplivati, 
je premajhna in to se močno pozna 
pri delovanju urgence. Žal so poti do 
izboljšanj, ki so sicer kljub vsemu mo-
žne, hudo počasne in polne ovir. Pre-
več energije je potrebne za reševanje 
tudi najmanjših problemov, da bi to 
bilo sprejemljivo. Upajmo na boljše 
čase! 

Prim. Božidar Buhanec, dr. med.,
predstojnik Urgentnega centra Celje
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bolj pa dejstvo, kako v tako kratkem 
času naučiti vse zaposlene varne-
ga ravnanja z novimi medicinskimi 
aparaturami v novih prostorih, nove 
sodelavce pa usposobiti za varno in 
strokovno zdravstveno nego.

Hkrati smo na področju zdravstve-
ne nege začeli z veliko novostjo, 
Manchestrsko triažo, ki pomeni velik 
strokovni izziv in postavlja pred medi-
cinske sestre veliko odgovornost.
Certificiranih imamo 24 medicinskih 
sester, kar je največ v Sloveniji. Za-
vedamo se, da bo potrebno še nekaj 
časa in izkušenj, da bo triaža sprejeta 
kot prednost pri obravnavi pacienta 
in ne bo prostor za ustvarjanje kon-

Začetek delovanja po novi organi-
zaciji delovnih procesov, v novih 
prostorih in z novo opremo je zah-
teval veliko osebne angažiranosti, 
strokovnosti in profesionalnosti prav 
vseh zaposlenih. Še posebej je bilo 
pomembno timsko delo vseh, ki se 
kakorkoli vključujejo v obravnavo 
pacientov. Le tako je bilo mogoče za-
gotoviti varno obravnavo pacientov, 
ki so pomoč poiskali v novem urgen-
tnem centru. O vtisih prvih dveh me-
secev delovanja smo zato povprašali 
še glavno medicinsko sestro Urgen-
tnega centra Celje, Darjo Ratajc, dipl. 
m. s.
 

Naših prvih sto dni ...

Naslov ni naključen, saj smo v decem-
bru, ko je postalo jasno, da je termin 
začetka delovanja UCC dokončen, 
poleg rednega dela vse napore usme-
rili v priprave za delo na novi lokaciji. 
Preizkušnje za celoten tim so bile veli-
ke, saj smo imeli načrtovane dopuste, 
bližali so se božično-novoletni prazni-
ki, roki dobave opreme so se vsak dan 
spreminjali, navodila so bila vsak dan 
drugačna, prostori so bili polni delav-
cev različnih strok in zaradi tega se ni 
bilo mogoče pripraviti vnaprej. 
Prevzeli smo več sto kosov opreme in 
se sproti učili uporabe. Največji pritisk 
je povzročalo pomanjkanje osebja, še 

Darja Ratajc, dipl. m. s. 
Glavna medicinska sestra Urgentnega 
centra Celje

fliktov med posameznimi (na srečo 
redkimi) zdravniki in medicinskimi 
sestrami.
Ves čas se nam pridružujejo nove so-
delavke in sodelavci, dobili smo še 
zadnje kose opreme. Lahko rečemo, 
da zagotavljamo varno in strokovno 
zdravstveno nego. Zavedamo se ve-
like odgovornosti do naših pacien-
tov, zato veliko energije vlagamo v 
učenje, izmenjavo izkušenj in dobre 
medsebojne odnose.
Ob vseh pozitivnih stvareh, ki jih je 
prinesel nov urgentni center, pa tre-
nutno največjo težavo predstavljajo 
slabe delovne razmere v ambulanti 
kirurške nujne pomoči, v organizacij-
skem smislu pa to, da neoperacijski 
– internistični trakt nima strokovnega 
vodje, ki bi koordiniral delo posame-
znih strok znotraj tega trakta.

Za nami je naporno obdobje, ki ga 
ne bi zmogli, če ne bi imeli sodelavk 
in sodelavcev, ki si zaslužijo iskreno 
zahvalo za ves čas in energijo, da nam 
je uspelo to, kar je bilo še meseca de-
cembra videti nemogoče. 

Zahvaljujemo se tudi vodstvu bolni-
šnice, vsem službam in oddelkom, ki 
so nam nudili in nam še na vseh pod-
ročjih nudijo pomoč in oporo. Zave-
damo se, da brez vas ne bi zmogli!

Vsem iskrena hvala!

Analize starostne strukture bolnikov, 
ki so prihajali v dežurno ambulanto 
Zdravstvenega doma Celje, so poka-
zale, da je pomemben del, okoli ena 
tretjina, otrok in mladostnikov. Tako 
je bilo že od samega začetka načrto-
vano, da bo z odprtjem urgentnega 
centra pričel delovati tudi del, ki po-
kriva obolenja otrok in mladostnikov, 
ki ne potrebujejo kirurške oskrbe, to 
je Pediatrični urgentni center. Takšna 
organizacija je skladna z usmeritvi-
jo, da otroke in mladostnike oskr-
buje zdravnik pediater. Prvi projekt 
s podobno vsebino se je imenoval 
Dežurni centri za otroke in mlado-

Dva meseca Pediatričnega urgentnega centra

Andrej Mlakar, dr. med.,
predstojnik Otroškega oddelka

stnike (DCOM), pripravljen je bil pred 
približno desetimi leti, predstavljen 
na Zdravstvenem svetu kot nov pro-
gram, do njegove realizacije pa ni 
prišlo. Zanimivo je, da so načrtovalci 
na državni ravni v projektu urgentnih 
centrov otroke in mladostnike iz ur-
gentnih centrov izpustili. Po mojem 
vedenju je pediatrija kot sestavni 
del urgentnega centra organizirana 
samo v Celju in na Jesenicah. 

Naš pediatrični urgentni center (PUC) 
ima prostore na polikliniki, v prejšnjih 
prostorih internistične prve pomoči. 
Po prilagoditvah prostorov in opre-

me, ki so bile izpeljane gladko in učin-
kovito, so danes razmere za delo dob-
re. Glavne zasluge za to imajo vodja 
PUC, gospa Katja Mulej Hren, ostale 
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Prva dva meseca delovanja novega Pediatričnega urgentnega centra sta oce-
nila predstojnik in glavna medicinska sestra Otroškega oddelka, ki sta prevze-
la organizacijo in strokovni nadzor nad delom te enote.  
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Pediatrični urgentni center

medicinske sestre otroškega oddelka 
ter širše in ožje vodstvo urgentnega 
centra in bolnišnice. Prostore sestav-
ljajo ambulanta z dvema delovišče-
ma, ambulanta za izolacijo, opazoval-
nica s petimi posteljami in ambulanta 
za sestrske posege ter čakalnica. Lo-
kacija je v bližini ostalega urgentnega 
centra, skozi katerega vstopajo tudi 
naši bolniki.

Organizacijsko deluje PUC trenutno 
v okviru otroškega oddelka. Glavni 

razlog je sestrski tim, ki po zaposlitvi 
potrebuje obdobje usposabljanja za 
samostojno delo v pediatriji. Pridobi-
vanje praktičnih znanj ob sočasnem 
normalnem delovanju PUC  zagota-
vljamo z izmenjavo sester obeh enot. 
V rednem delovnem času delamo 
v PUC specialisti pediatri otroškega 
oddelka, v dežurstvu poleg nas spe-
cialisti pediatri Zdravstvenega doma 
Celje ter specialist pediater iz Žalca. 
Pomemben del opravijo tudi speciali-
zanti pediatrije omenjenih dveh usta-

nov in Zdravstvenega doma Šmarje 
pri Jelšah.

Število bolnikov, ki so v tem času obi-
skali PUC, je potrdilo pravilnost odlo-
čitve o ustanovitvi pediatričnega dela 
urgentnega centra sočasno z ostalimi 
enotami. Večina bolnikov v rednem 
delovnem času prihaja z napotnico 
ali z reševalnim vozilom, v času dežu-
rstva brez napotnice. Največje število 
obiskov je v dnevih ob koncu tedna 
in med prazniki.  Vtis je, da je velika 
večina bolnikov iz mesta in bližnje 
okolice, manj iz bolj oddaljenih delov 
regije.

Pediatrični urgentni center je na sa-
mem začetku delovanja. V način dela 
zaposlenih na  otroškem oddelku, 
tudi zunanjih zdravnikov, ki se vklju-
čujejo v njegovo delovanje, je prine-
sel velike spremembe. Stanje takšno, 
kot je danes, je glede na korenitost 
sprememb, ki so bile izvedene v 
zelo kratkem času, dobro. Bodo se 
pa spremembe v veliki meri vpletale 
v naše delo vsaj še eno do dve leti. 
Količina sprememb se bo s časom 
zmanjšala, izginile ne bodo, saj se 
medicina ves čas spreminja. Skratka, 
spremembe morajo biti, pa čeprav 
na boljše. 

Pediatrični urgentni center je pričel 
delovati 30.12. 2015 v bivših prosto-
rih internistične prve pomoči. Velika 
sprememba za zaposlene otroškega 
oddelka v vseh pogledih, glede na to, 
da je sprejemna in urgentna ambu-
lanta omenjenega oddelka delovala 
zadnjih 60 let na otroškem oddelku. 
Odprtje pediatričnega urgentnega 
centra je povzročalo pri zaposlenih 
oddelka mnoga vprašanja, pričakova-
nja, razprave in tudi pomisleke. Kljub 
vsemu naštetemu smo uspeli.

Za zagon pediatrične urgence smo 
imeli na razpolago zelo malo časa, v 
katerem je bilo treba sanirati obsto-
ječe prostore, nabaviti vso potrebno 
opremo, sanitetni potrošni material, 
zdravila in prilagoditi prostore zdra-
vstveni obravnavi otrok. Medicinske 
sestre otroškega oddelka smo aktiv-

no sodelovale v vseh fazah nastajanja 
in opremljanja nove enote, brez od-
mora, če tudi je bil to čas božično-no-
voletnih praznikov.

Pediatrični urgentni center zaposluje 
sedem diplomiranih in pet srednjih 
medicinskih sester, ki se s pomočjo 
medicinskih sester otroškega oddel-
ka uvajajo v zdravstveno nego otro-
ka.  Nasploh je čutiti veliko pozitiv-
nega sodelovanja medicinskih sester 
otroškega oddelka in novo zaposle-
nih medicinskih sester pediatrične 
urgence.

Kmalu po začetku delovanja pedia-
tričnega urgentnega centra, še po-
sebno ob vikendih, je bilo čutiti po-
večan obseg dela, zato je bilo treba 
okrepiti tim medicinskih sester v eno-
ti. Pospešeno odpravljamo nekatere 

pomanjkljivosti, ki smo jih zaznali v si-
cer kratkem času delovanja oddelka, 
predvsem pa želimo pediatrično ur-
gentno enoto narediti otrokom varno 
in kar se da prijazno.

Katja Mulej Hren, dipl. m. s., 
glavna medicinska sestra Otroškega 
oddelka
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15. strokovno srečanje Oddelka za 
medicinsko rehabilitacijo
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

V petek, 4. marca 2016, smo organi-
zirali tradicionalno strokovno sre-

čanje (že 15. po vrsti) z naslovom Pasti 
in zanke v rehabilitaciji internistične-
ga bolnika. V strokovno srečanje sta 
nas z uvodnimi pozdravi pospremila 
g. mag. Marjan Ferjanc, v. d. direktor-
ja, in asist. Franci Vindišar, strokovni 
direktor.

Našemu povabilu so se prijazno od-
zvali prim. Rafael Skale, doc. dr. Dra-
gan Kovačić, prim. prof. dr. Gorazd 
Voga,  mag. Vesna Papuga, Kristina 

Vogrin Hudopisk, Andrej Bavec  in 
prim. asist. Tanja Planinšek Ručigaj z 
Dermatološke klinike UKC Ljubljana. 
 
Vsako leto je v Sloveniji okoli 1500 
bolnikom vgrajen srčni spodbujeval-
nik, 170 bolnikom defibrilator in 150 
bolnikom resinhronizacijski spodbu-
jevalnik. Mnogi od njih potrebujejo 
fizioterapevtske storitve, jasnih navo-
dil,  kako pri teh bolnikih varno izvesti 
različne metode fizioterapije, pa ni.  V 
razpravi smo se dogovorili, da so dia-
termija, interferenčni tokovi in delno TENS manj primerne metode fizikal-

ne terapije. Bolnike je treba med fizi-
oterapijo vedno nadzirati. Vsak bolnik 
ima izkaznico, v kateri so navedeni: 
vrsta in tip naprave, osnovna nastavi-
tev in telefonska številka centra, kjer 
so napravo vstavili. 

Vedno več je tudi bolnikov z akutnim 
koronarnim sindromom in srčnim po-
puščanjem, ki v času hospitalizacije in 
po odpustu iz bolnišnice potrebujejo 
različne oblike fizikalne terapije, s ka-
tero poskrbimo za dobro predihanost 
pljuč, ohranjamo osnovno telesno 
gibljivost in preprečujemo nastanek 

V ta namen v pediatričnem urgen-
tnem centru vsak teden organiziramo 
predavanja različnih vsebin na temo 
zdravstvene nege otroka, prav tako 
pa se medicinske sestre urgentnega 
centra udeležujejo različnih izobra-
ževanj, ki jih organizirajo različne 
sekcije in društva po Sloveniji. Verja-
mem, da bo medicinskim sestram v 
pediatričnem urgentnem centru v si-
cer kratkem šestmesečnem obdobju 
uspelo osvojiti zahtevana znanja za 
varno delo, saj so v tem času pokazale 
veliko interesa, zanimanja in priprav-
ljenosti za osvojitev novih znanj. 
Glede na to, da je pediatrični urgentni 
center na novo ustanovljena enota, 
dnevno oz. tedensko uvajamo spreje-

te standarde, pravilnike in normative 
in se pripravljamo na akreditacijo.

V trimesečnem obdobju delovanja 
smo bile medicinske sestre deležne 
pohval, zahval in tudi kritik predvsem 
na račun dolgega čakanja na pregled. 
Profesionalen odnos in odlično delo 
sta zadnje zelo zmanjšala, saj smo vsi 
zaposleni v pediatričnem urgentnem 
centru delovali v smeri skrajšanja dol-
gega čakanja na pregled pri zdravni-
ku pediatru.

Če želimo v pediatričnem urgentnem 
centru zadovoljiti vse zahteve in stan-
darde ter normative, bo treba v or-
ganizacijo delovanja centra vložiti še 

veliko truda, denarja in tudi časa.
Ker je pediatrični urgentni center za-
čel delovati z minimalnim številom 
osebja, se zahvaljujem za pomoč, 
da smo uspeli, vsem medicinskim 
sestram otroškega oddelka ter medi-
cinskim sestram: Saši Sedovšek, Jasni 
Baliban, Urški Kitak Čebular, Marjanci 
But in Mariji Gobec ter vodstvu bolni-
šnice in vsem ostalim, ki so na kakr-
šen koli način pripomogli, da je pedi-
atrični urgentni center zaživel. 

Medicinskim sestram pediatričnega 
urgentnega centra želim še naprej 
dobrega profesionalnega sodelo-
vanja, profesionalni razvoj in zado-
voljstvo pri delu.
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venske tromboze.  Zavedamo se, da 
je ključnega pomena  le rehabilitacija 
z redno telesno aktivnostjo. Fiziote-
rapevtka Katja Pergovnik je predsta-
vila zgodnjo rehabilitacijo bolnikov z 
akutnim koronarnim sindromom in 
srčnim popuščanjem. Krajša hospi-
talizacija teh bolnikov hkrati pomeni 
tudi hitrejšo rehabilitacijo.  Na kardio-
loškem oddelku se fizioterapija začne 
v čim krajšem času in je prilagojena 
posamezniku glede na njegovo fizič-
no kondicijo in splošno počutje. 
Če je bil nekoč glavni cilj zdravljenja 
kritično bolnih njihovo preživetje, je 
danes z zgodnjo medicinsko rehabi-
litacijo možno preprečevati zaplete 
na dihalih, ožilju, prebavilih, sečilih in 
koži, izboljšati funkcijsko sposobnost 
bolnika, skrajšati čas okrevanja in 
zmanjšati stroške zdravljenja. Za us-
pešno rehabilitacijo je potrebno mul-
tidisciplinarno sodelovanje zdravnika 
internista, fiziatra, fizioterapevta in 
negovalnega osebja. Alja Jevšnik, di-
plomirana fizioterapevtka, je predsta-

vila fizioterapevtsko obravnavo pri 
kritično bolnih, ki se zdravijo na OIIM 
in OIMOS naše bolnišnice.  Fiziotera-
pevtka Irena Hudej pa je predstavila 
zgodnjo medicinsko rehabilitacijo  
37-letnega bolnika po srčnem zastoju 
zaradi sindroma Brugada. 
 
Gostujoča predavateljica nam je 
navedla vzroke za otekanje nog in 
predstavila načine zdravljenja, pri 
katerem brez ustrezne kompresijske 
terapije ne moremo pričakovati za-
dovoljivih uspehov. Če je strategija 
zdravljenja perifernih edemov dokaj 
jasna, pa je še vedno veliko vprašanj 
v zvezi s kompresijskim povijanjem 
nog po različnih operacijah. Fiziotera-
pevtki Melita Cigala in Sonja Racman 
sta poskušali  najti odgovore. Ni bilo 
enostavno. Nekaj dilem je še vedno 
ostalo. Dogovorili smo se, da kom-
presijsko povijanje bolnikov po večjih 
operacijah ostane, saj želimo prepre-
čiti nastanek globoke venske trombo-
ze in otekanje nog.

Staranje je naraven proces, ki prinaša 
biološke, psihološke in socialne spre-
membe. Bolezenska stanja vplivajo 
na porast porabe različnih zdravil, 
ki lahko vplivajo tudi na ravnotežje 
in umske sposobnosti starostnikov. 
Velik problem starostnikov so tudi 
padci, ki pomenijo večje tveganje za 
hudo poškodbo in smrt. Karmen Re-
ner, fizioterapevtka,  je predstavila 
strategije za preprečevanje padcev 
pri starostnikih.
Dorijan Zabukovšek, mag. zdr. nege, 
nas  je ob koncu seznanil z novimi 
smernicami temeljnih postopkov 
oživljanja. 
 
Veseli smo, da nam je zopet uspelo 
napolniti predavalnico. Hvala vsem 
predavateljem. Bilo nam je v veselje 
sodelovati z vami. Drage kolegice, 
bile ste enkratne. Hvala vsem dona-
torjem in sponzorjem. Brez vas bi bilo 
težje organizirati strokovno srečanje. 
Hvala Službi za prehrano. Catering 
postrežba je bila spet odlična. Zahva-
ljujemo se tudi Službi za vzdrževanje. 
Hvala tudi vsem iz ozadja (ga. Danije-
la Gorišek, ga. Suzana Prezelj, g. Miha 
Božič, ga. Marjana Jesenek, g. Dušan 
Podobnik, g. Gašper Cigler, ga. Irma 
Cigler Mastnak, ga. Marjana Beršnjak 
Goropevšek);  brez vas ne bi bilo na-
tančnega seznama, registracije brez 
zapletov, unikatnih potrdil, zbornika 
na CD-ju, rožic ob govorniškem pul-
tu,… Hvala tudi vsem tistim, na kate-
re smo, nehote, pozabili.

Snujemo že naslednje strokovno sre-
čanje ...

Sedmo tradicionalno srečanje izvajalcev 
programa ZORA v celjski regiji
Prim. izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med., Oddelek za patologijo in citologijo

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

V Splošni bolnišnici Celje je 19. ja-
nuarja 2015 potekalo sedmo tra-

dicionalno srečanje strokovnjakov, ki 
sodelujemo v državnem programu 
ZORA. Srečanja že od leta 2010 or-
ganizirata Oddelek za patologijo in 
citologijo Splošne bolnišnice Celje in 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
območna enota Celje. 

Srečanje je bilo namenjeno spremlja-
nju kazalnikov s področja raka ma-
terničnega vratu in programa ZORA, 
okužbam s humanimi papiloma virusi 

in cepljenju proti tem virusom, prime-
rom iz prakse ter izmenjavi izkušenj in 
mnenj.

 V uvodnem delu sta udeležence poz-
dravila direktor bolnišnice, mag. Mar-
jan Ferjanc, in strokovni direktor, asist. 
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pravo predavanj aktivno vključujejo 
tudi mladi zdravniki. Specializantki 
Daja Šekoranja, dr. med., z Oddelka za 
patologijo in citologijo in Kaja Rebek, 
dr. med., z Oddelka za ginekologijo in 
porodništvo sta v sodelovanju s soav-
toricami opravili obširno analizo koni-
zacij v letu 2014, Mirjam Horvat Četi-
na, dr. med., pa je predstavila pogled 
specializanta na kolposkopijo.

Asist. mag. Jakob Koren, dr. med., je 
imel zanimivo predavanje o HPV ne-
gativnem RMV z obširnim pregledom 
literature. Irena Sojč, dipl. m. s., pa je 
spregovorila o rezultatih ankete, ki je 
proučevala seznanjenost žensk s HPV. 
Prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., 
spec. epidemiologije, vodja Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje, OE 
Celje,  nas je seznanila z najnovejšimi 
podatki o cepljenju proti HPV. Vsi izva-
jalci programa ZORA vlagamo namreč 
poleg kakovostnega strokovnega dela 
v vseh fazah programa veliko naporov 

tudi v dvig precepljenosti proti huma-
nim papiloma virusom ter obveščanju.
Ob koncu je Ines Vugrinec, mag. za-
konskih in družinskih študij, sprego-
vorila o spletni podpori ženskam ob 
neželeni nosečnosti, srečanje pa smo 
zaključili s prispevkom Nuše Konec 
Juričič, dr. med., o mreži psiholoških 
svetovalnic v okviru projekta MOČ.

Letošnjega sestanka se je udeležilo 
več kot 70 strokovnjakov, kar je največ 
doslej. Večina jih je bila iz regije Celje, 
kar nekaj pa tudi iz drugih regij. Med 
udeleženci so bili ginekologi in me-
dicinske sestre, citologi, patologi in 
presejalci ter strokovnjaki s področja 
javnega zdravja. Na koncu predstavi-
tev se je razvila živahna razprava, ki se 
je nadaljevala tudi ob tradicionalno 
dobri pogostitvi mojstrov naše kuhi-
nje. Iskrena hvala vodstvu bolnišnice, 
predavateljem in vsem ostalim, ki so 
kakorkoli pripomogli k uspešni izved-
bi tega tradicionalnega dogodka.

Organizatorji in predavatelji po zaključku srečanja

Udeleženci 7. tradicionalnega srečanja izvajalcev programa ZORA v celjski regiji

Franci Vindišar, dr. med., ki sta pouda-
rila pomen dobrega sodelovanja med 
različnimi strokovnjaki in podprla or-
ganizacijo tovrstnih srečanj.

Nuša Konec Juričič, dr. med., je najprej 
spregovorila o epidemioloških značil-
nostih raka materničnega vratu.

Pregledanost žensk v državnem pro-
gramu za zgodnje odkrivanje predra-
kavih sprememb na materničnem 
vratu ZORA znaša v Sloveniji od pri-
četka delovanja programa okoli 71 
odstotkov in je dokaj stalna. Ciljno, 
torej 70- in več odstotno pregleda-
nost dosegamo v starostnih skupinah 
med 20 in 50 let, torej v rodni dobi 
ženske, po 50. letu pa se ta zniža pod 
želeno mejo. Ves čas je pregledanost 
najvišja v starostni skupini od 20 do 
24 let, kjer znaša več kot 80 odstotkov, 
najnižja, malo več kot 50-odstotna pa 
je v skupini 60 do 64 let. Pregledanost 
žensk v zdravstveni regiji Celje je dob-
ra in se v celotnem obdobju delova-
nja programa giblje okoli 74 odstot-
kov. Podobno kot drugod je tudi pri 
nas najvišja med mlajšimi ženskami in 
prenizka med ženskami, starejšimi od 
50 let. Od uvedbe programa ZORA v 
celotno Slovenijo, torej od leta 2003 
do danes, beležimo kar 50-odstotni 
upad števila novih primerov bolnic z 
rakom materničnega vratu in se tako 
uvrščamo med evropske države z niz-
ko pojavnostjo tega raka. V letu 2003 
je na novo zbolelo 211 žensk, v letu 
2014 pa 105 žensk, kar je najmanjše 
število ugotovljenih primerov tega 
raka v zadnjih 60 letih. Tudi umrljivost 
za rakom materničnega vratu se je v 
obdobju od 2003 do 2014 znižala. V 
regiji Celje v navedenem obdobju 
prav tako beležimo značilen upad 
števila novih primerov bolnic s tem 
rakom, ki znaša preko 50 odstotkov, 
sta pa število novih primerov raka na 
100.000, kot tudi umrljivost za tem 
rakom na 100.000 žensk v celotnem 
obdobju nekoliko višji, kot je sloven-
sko povprečje. Za ta uspeh so zaslužni 
prav vsi izvajalci v programu ZORA. 

Prof. dr. Iztok Takač, dr. med., iz UKC 
Maribor, je predstavil obrazec in ra-
čunalniški program za spremljanje 
bolnic po konizaciji, prim. Uršula Sa-
lobir Gajšek, dr. med., pa je kot vsako 
leto pripravila natančen pregled in 
analizo bolnic, pri katerih je bil v letu 
2015 RMV odkrit ali zdravljen v celjski 
bolnišnici. Razveseljivo je, da se v pri-
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ledvično bolezen, ki se nadaljuje in napreduje v odrasli 
dobi, ko lahko pride do končne ledvične odpovedi. Razne 
glomerulopatije večkrat privedejo do končne ledvične 
odpovedi že v otroški dobi. Tudi predispozicija za večjo 
verjetnost nastanka levične bolezni v odrasli dobi lahko 
nastane že v otroštvu, v perinatalnem obdobju. Nedono-
šenost in manjšo porodno težo povezujejo z večjo verje-
tnostjo nastanka kronične ledvične bolezni kasneje v živ-
ljenju. Večini ledvičnih bolezni, ki nastanejo pri otrocih, se 
ne da izogniti, potrebno je le poskusiti čim bolj preprečiti 
napredovanje ledvične okvare.

Kronična ledvična bolezen v odrasli dobi je veliko bolj po-
vezana z nezdravim načinom življenja, ki je razlog za po-
jav sladkorne bolezni, arterijske hipertenzije in srčno-žil-
nih bolezni. Sladkorna bolezen in arterijska hipertenzija 
sta glavna vzroka odpovedi ledvic pri odraslih. Spodbu-
janje k zdravemu načinu življenja pa ni samo del ukrepov 
za zmanjšanje napredovanja kronične ledvične bolezni 
pri odraslih, ampak je tudi del preventivnih ukrepov, da 
do kronične ledvične okvare sploh ne bi prišlo. Zato je že 
pri otrocih potrebno preventivno spodbujanje k zdravim 
življenjskim navadam.

Ob dnevu ledvic želimo opozoriti na osem zlatih pravil 
za preprečitev nastanka ledvične bolezni: 1. ohranja-

10. marec 2016 – Svetovni dan ledvic
Dr. Manja Antonič, dr. med.,
Oddelek za ledvične bolezni in dializo

Z dnevom ledvic želimo opozoriti na epidemijo led-
vične bolezni, ki nastaja v svetu in tudi pri nas. Kro-

nično ledvično bolezen ima vsaka deseta odrasla oseba 
oziroma kar 10 % odrasle populacije. V Sloveniji ni znano 
natančno število bolnikov s kronično ledvično boleznijo, 
saj še nimamo registra bolnikov, ki so obravnavani ambu-
lantno v preddializnem obdobju zaradi kronične ledvič-
ne bolezni. Ocenjujejo, da je v Sloveniji približno 180 000 
kroničnih ledvičnih bolnikov, več kot 2000 ljudi pa se tre-
nutno zdravi zaradi odpovedi ledvic z dializo ali presadi-
tvijo ledvice. Vsako leto v Sloveniji ledvice odpovejo okoli 
250 ljudem, ki nato vse življenje potrebujejo nadomestno 
zdravljenje ledvične odpovedi (hemodializo, peritoneal-
no dializo ali transplantacijo ledvice), ki jim v marsičem 
spremeni način in kakovost življenja. 
Z letošnjim dnevom ledvic smo želeli poudariti, da se bo-
lezni ledvic pojavljajo tudi pri otrocih, ki v primeru led-
vične odpovedi prav tako kot odrasli potrebujejo dializno 
zdravljenje ali transplantacijo ledvice. 

Med otroci je kronična ledvična bolezen manj razširjena 
kot pri odraslih. V Sloveniji vključijo 2–3 otroke ali mla-
dostnike letno v program nadomestnega zdravljenja 
ledvične odpovedi. Pri otrocih pride do ledvične okvare 
večinoma zaradi prirojenih ali dednih ledvičnih bolezni. 
Večinoma nastane zaradi prirojenih nepravilnosti ledvic 
in urotrakta (hipoplazija, displazija ledvic, obstruktivna in 
refluksna nefropatija, cistične bolezni ledvic itd.), v manj-
šem deležu pa zaradi glomerulonefritisov, dednih sindro-
mov s sočasno prizadetostjo ledvic (Alportov sindrom), v 
sklopu dednih presnovnih motenj (cistinoza), hemolitič-
no-uremičnega sindroma, trombotičnih mikroangiopatij, 
nekaj pa tudi kot posledica akutnih ledvičnih okvar zara-
di različnih razlogov. Prirojene motnje vodijo v kronično 

Informacijska stojnica v avli poliklinike

»Vsako leto v Sloveniji ledvice odpovejo okoli 
250 ljudem, ki nato vse življenje potrebujejo 
nadomestno zdravljenje ledvične odpovedi 
(hemodializo, peritonealno dializo ali tran-
splantacijo ledvice), ki jim v marsičem spreme-
ni način in kakovost življenja.« 

»Med otroci je kronična ledvična bolezen manj 
razširjena kot pri odraslih. V Sloveniji vključijo 
2–3 otroke ali mladostnike letno v program 
nadomestnega zdravljenja ledvične odpovedi. 
Pri otrocih pride do ledvične okvare večinoma 
zaradi prirojenih ali dednih ledvičnih bolezni.«
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nje telesne aktivnosti, 2. redno kontroliranje krvnega 
sladkorja, 3. redne kontrole krvnega tlaka (normalen do 
140/90), 4. uživanje zdrave hrane (ne več kot ena čajna 
žlička soli na dan – 6 gramov) in skrb za telesno težo, 5. 
uživanje ustrezne količine tekočine (1,5–2 litra na dan), 6. 
prenehanje kajenja 

7. previdnost pri uporabi protibolečinskih zdravil (pred-
vsem nesteroidnih antirevmatikov), 8. redne kontrole 
seča in krvi (vsaj enkrat letno) ter obdobno merjenje krv-
nega tlaka pri ogroženih skupinah: pri sladkornih bolni-
kih, pri ljudeh z znano arterijsko hipertenzijo, pri ljudeh 
s prekomerno telesno težo, pri pozitivni družinski anam-
nezi za ledvične bolezni, pri prirojenih boleznih sečil in 
pri ljudeh, starejših od 50 let. Za preprečevanje napredo-
vanja že znane kronične ledvične bolezni poleg zgornjih 
ukrepov svetujemo čim bolj urejeno sladkorno bolezen 
in dobro urejen krvni tlak (130/80) ter večkrat letno kon-
trole seča in krvi. Bolnike, ki imajo sočasno bolezni srca 
(predvsem srčno popuščanje) ali že napredovalo ledvič-
no okvaro, je treba opozoriti na primeren vnos tekočine, 
kar večinoma pomeni omejitev tekočine glede na klinič-
no stanje.

Bolezni ledvic, ki nastanejo zaradi slabega življenjskega 
sloga, je velikokrat možno preprečiti, zato je treba že ot-
roke navajati na zdrav način življenja, kar bo zmanjšalo 
verjetnost nastanka vseh kroničnih bolezni tudi v odrasli 
dobi. 
Desetega marca je zdravstveno osebje naše bolnišnice 
skupaj s predstavniki Društva ledvičnih bolnikov sodelo-
valo na treh informacijskih točkah. V SB Celje smo letos 
merili krvni tlak in brezplačno testirali seč na prisotnost 

beljakovin (proteinurija). Na ostalih dveh informacijskih 
točkah (Mercator center Celje in Tuš Podčetrtek) smo me-
rili krvni tlak in krvni sladkor. Na vseh treh točkah je bilo 
obravnavanih 350 ljudi, kar je približno 50 več kot lansko 
leto. Seč je oddalo 135 ljudi, krvni sladkor smo izmerili 
118 ljudem. Udeleženci so prejeli tudi informacije o de-
lovanju ledvic, ledvičnih boleznih in ledvični odpovedi. 
Letos se nam je na informacijski točki v SB Celje pridružila 
tudi kolegica Katarina Meštrovič – Popovič, dr. med, spe-
cialistka pediatrije, ki se ukvarja z otroškimi nefrološkimi 
boleznimi. 
V prejšnjih letih je bilo po vsej Sloveniji vsako leto opra-
vljenih približno 3600 meritev krvnega tlaka in približno 
3100 meritev krvnega sladkorja, na testiranje seča je obi-
čajno prišlo 1500 do 2000 ljudi. Proteinurija je bila ugoto-
vljena pri 7 % ljudi, katerim je bila nato svetovana doda-
tna obravnava pri osebnem zdravniku ali nefrologu.

Ledvične bolezni potekajo na začetku brez posebnih kli-
ničnih simptomov in jih lahko ugotovimo le z osnovno 
preiskavo seča in krvi. Kronična ledvična okvara pome-
ni, da ledvično tkivo že kaže nepopravljive spremembe 
(oz. brazgotine). Z ugotavljanjem proteinurije lahko tako 
zgodaj odkrijemo in preprečimo še dodatno okvarjanje 
ledvic oz. napredovanje kronične ledvične bolezni. Vsaka 
ugotovljena proteinurija pa ne pomeni, da ima bolnik že 
kronične spremembe ledvic, zato je možno v nekaterih 
primerih ledvično bolezen še pozdraviti in preprečiti na-
stanek kronične ledvične okvare. Proteinurija nas opo-
zarja tudi na tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, 
tveganje se povečuje s stopnjo proteinurije. Pri ledvičnih 
bolnikih je tveganje za bolezni srca in ožilja tudi do dvaj-
setkrat večje, kar še poveča tveganje za njihovo obolev-
nost in umrljivost. Pri teh bolnikih je zato treba čim bolj 
natančno obravnavati težave, ki bi lahko nakazovale srč-
no-žilne zaplete. Ugotavljanje proteinurije z dokaj eno-
stavno metodo (preiskava seča s testnim lističem) je zara-
di zgoraj omenjenih razlogov zato zelo pomembno.

Poleg merjenja krvnega tlaka, so lahko zainteresirani op-
ravili tudi test seča na prisotnost beljakovin

»Kronična ledvična bolezen v odrasli dobi je 
veliko bolj povezana z nezdravim načinom živ-
ljenja, ki je razlog za pojav sladkorne bolezni, 
arterijske hipertenzije in srčno-žilnih bolezni. 
Sladkorna bolezen in arterijska hipertenzija sta 
glavna vzroka odpovedi ledvic pri odraslih.«

»Ledvične bolezni potekajo na začetku brez 
posebnih kliničnih simptomov in jih lahko 
ugotovimo le z osnovno preiskavo seča in krvi. 
Kronična ledvična okvara pomeni, da ledvič-
no tkivo že kaže nepopravljive spremembe 
(oz. brazgotine). Z ugotavljanjem proteinurije 
lahko tako zgodaj odkrijemo in preprečimo še 
dodatno okvarjanje ledvic oz. napredovanje 
kronične ledvične bolezni.«
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V Sloveniji sta diagnostika in zdravljenje ledvičnih bolez-
ni primerljiva z Evropo. V nekaterih primerih je obravna-
va ledvičnih bolnikov celo boljša kot v ostalem razvitem 
svetu. Manjka nam sicer nacionalni program presejanja 
na ledvično bolezen oz. proteinurijo, kar bi omogočilo 
nadzirati in omejiti epidemijo kronične ledvične bolez-
ni, katere pogostost (prevalenca) naj bi se v desetih letih 
podvojila. 

»Ob dnevu ledvic želimo opozoriti na osem 
zlatih pravil za preprečitev nastanka ledvič-
ne bolezni: 1. ohranjanje telesne aktivnosti, 2. 
redno kontroliranje krvnega sladkorja, 3. redne 
kontrole krvnega tlaka (normalen do 140/90), 
4. uživanje zdrave hrane (ne več kot ena čajna 
žlička soli na dan – 6 gramov) in skrb za teles-
no težo, 5. uživanje ustrezne količine tekočine 
(1,5–2 litra na dan), 6. prenehanje kajenja 
7. previdnost pri uporabi protibolečinskih 
zdravil (predvsem nesteroidnih antirevmati-
kov), 8. redne kontrole seča in krvi (vsaj enkrat 
letno) ter obdobno merjenje krvnega tlaka pri 
ogroženih skupinah.«

V Nemčiji in Italiji je nefrologija eno izmed najbolj cenje-
nih področij interne medicine.  Tudi V SB Celje bi si želeli 
več zanimanja za nefrologijo (tako v interni medicini kot 
pediatriji), predvsem s strani mlajših zdravnikov. Podro-
čje nefrologije namreč zajema ogromno diagnostike in 
zdravljenja ledvičnih, dializnih in transplantiranih bolni-
kov in skoraj vsak bi lahko našel del, ki ga zanima. Zaradi 
pomanjkanja zdravnikov specialistov na Oddelku za led-
vične bolezni in dializo imamo trenutno zaposleni zdrav-
niki in tudi ostalo osebje skoraj ves čas povečan obseg 
dela. Praktično vsak dan pa se zdravniki nefrologi in naše 
zdravstveno osebje ukvarjamo tudi s preventivnim sveto-
vanjem našim bolnikom, kar skušamo z »dnevom ledvic« 
še dodatno prenesti tudi na splošno javnost. Kljub preko-
mernim obremenitvam delamo dobro in kot kaže, nam 
bolnikov zaenkrat ne bo zmanjkalo.

Silvestrovo v novem porodnem bloku
Letošnji prehod iz starega v novo 
leto je bil za ekipo porodnega 
bloka nekoliko mirnejši od pre-
teklih. Zadnja dojenčica lanskega 
leta, Brina, ki se je rodila mamici 
Heleni Arzenšek iz Dramelj, je 
na svet prijokala že ob 20.59 uri, 
prva v letu 2016 pa šele ob 5.05 
naslednjega dne. Mamica Katja 
Šalamon iz Celja jo je poimeno-
vala Lana. Prav tako Celjan pa je 
tudi drugi letošnji novorojenček, 
deček po imenu Visar, ki ga je sla-
bi dve uri kasneje, ob 6.44, rodila 
mamica Sibajeta Ibraimi.  
Da je na silvestrovo vse potekalo 
tako kot mora, je poskrbela dežu-

rna ekipa, ki so jo sestavljali: 
• zdravniki: Ljiljana Pavićević, dr. med., specialistka ginekologije 

in porodništva, Mateja Gašparič, dr. med., specializantka gine-
kologije in porodništva, Sanja Trajković, dr. med., specialistka 
pediatrije,

Novoletni obisk predstavnikov Novega tednika & Radia Celje ter 
Mestne občine Celje

Visar, Lana in Brina z 
mamicami

• babici: Štefka Kvas in Anja Razboršek,
• bolniška strežnica: Lucija Keblič, 
• inštrumentarka: Petra Rajh, dipl. m. s.,
• nadzorna medicinska sestra: Marija Šišmanovič, dipl. m. s. 
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»Kljub ugodnemu poslovnemu rezultatu v letu 
2015 pa ostaja v naši bolnišnici breme izgub 
iz preteklih let. Doseženi presežek v letu 2015 
bo  v skladu z zakonskimi določili namenjen 
za pokrivanje izgub iz preteklih let; tako se 
bo kumulativna izguba SB Celje s 4,4 mio EUR 
zmanjšala na 3,5 mio EUR.«

Uspešno poslovanje bolnišnice
v letu 2015 
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

»SB Celje je poslovno leto 2015 zaključila s po-
zitivnim poslovnim rezultatom v višini 902.749 
EUR, kar pomeni 0,97 % celotnega prihodka 
bolnišnice.«  

»V letu 2015 smo pri  hospitalni dejavnosti v  
celoti dosegli pogodbeni  program akutne 
obravnave, ga na nekaterih področjih tudi pre-
segli in zanj tudi pridobili plačilo; nedosežen je 
ostal program neakutne obravnave. Na podro-
čju ambulantne dejavnosti smo v večini de-
javnosti program izpolnili v celoti, v nekaterih 
dejavnostih pa ga iz različnih vzrokov nismo 
uspeli v celoti realizirati in je to pomenilo izpad 
sicer s pogodbo dogovorjenega prihodka.«

SB Celje je poslovno leto 2015 zaključila s pozitivnim 
poslovnim rezultatom v višini 902.749 EUR, kar 

pomeni 0,97 % celotnega prihodka bolnišnice.  Skupna 
višina realiziranih prihodkov v letu 2015 je bila 93.001.465 
EUR in je bila za 2,1 % višja od prihodkov iz leta 2014. 
Skupna višina realiziranih odhodkov v letu 2015 pa je bila 
92.098.716 EUR, kar je pomenilo, da je bila njihova rast 
glede na leto 2014 v višini 1,4  %.  Navedeno razmerje – 
nižja rast odhodkov od rasti prihodkov – je v letu 2015 
omogočilo izkazani razmeroma dober poslovni rezultat.  

Pri ocenjevanju pozitivnega rezultata je namreč treba 
poudariti, da le 481.526 presežka izhaja iz poslovanja, 
ostala razlika 421.223 pa iz več priznanih sredstev za 
amortizacijo, kot jih je bolnišnica obračunala v skladu s 
predpisanimi amortizacijskimi stopnjami. Ob upošte-
vanju veljavne zakonodaje strošek amortizacije do leta 
2010 ni imel vpliva na poslovni rezultat oz. je bil ta vpliv 
nevtralen. V letu 2015 pa je v bolnišnici prvič prišlo do 
situacije, ko višji priznani stroški amortizacije neposredno  
izboljšujejo poslovni izid. Navedeno izhaja iz investicijske 
podhranjenosti bolnišnice, saj so v cenah storitev s strani 
ZZZS-ja vračunane premajhne vrednosti, namenjene za 
pokrivanje stroškov amortizacije. To se kaže v nezmož-
nosti nadomeščanja medicinske opreme, zaostajanju pri 
njeni tehnologiji ter nezadostnem obnavljanju in zago-
tavljanju ustreznih prostorskih zmogljivosti.  Še dodatno 
se je ta problem kazal v zadnjih letih gospodarske krize, 
ko je ZZZS že tako premajhna sredstva za amortizacijo še 
znižal za 50 %. 

V letu 2015 so bili s strani financerja zdravstvenih storitev 
– ZZZS-ja po več letih razvidni pozitivni premiki za nas 
izvajalce. S 1. 7. 2015 so se tako za 2,12 % zvišale cene 
zdravstvenih storitev, za 25 % so se povišala sredstva, 
namenjena za investicije, povišala pa so se tudi finančna 
sredstva za kritje patohistoloških preiskav. Ta povišanja 
so sicer le nekoliko ublažila zniževanja cen zdravstvenih 
storitev v preteklih letih. V letu 2009 so se namreč cene 
zdravstvenih storitev znižale za 2,5 %, v letu 2012 za do-
datne 3 % in v letu 2013 še za 3 %.

Izboljšani pogoji poslovanja z upoštevanjem okvirov iz 
sprejetega Finančnega načrta 2015 so prispevali k dose-
ženemu poslovnemu rezultatu v letu 2015. V celoti so bili 
doseženi načrtovani prihodki iz sprejetega Finančnega 
načrta 2015 in tudi preseženi za 1,5 %. Glede na načrto-
vane stroške je bila presežena tudi skupna višina realizi-
ranih stroškov (za 0,5 %). Vendar pa je višina prihodkov 
v letu 2015 v celoti pokrila višino skupnih stroškov, kar 
pomeni, da je bolnišnica uspela obseg stroškov prilago-
diti višini prihodkov.  

Večinski delež prihodkov bolnišnice predstavljajo prihod-
ki iz pogodbenega programa ZZZS-ja, ki so v letu 2015 
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V PRIPRAVI  JE FINANČNI 
NAČRT 2016

SB Celje je že v začetku meseca januarja pričela pripravljati Finančni 
načrt 2016. Glede na izhodišča Ministrstva za zdravje, ki smo jih 
prejeli konec leta 2015, ocenjujemo, da nas v letu 2016 čaka izje-
mno težka naloga s skupnim ciljem – kako zagotoviti uravnoteženo 
poslovanje v letu 2016. V letu 2016 se namreč dvigujejo obveznosti 
iz naslova plač, ki jih je v preteklosti zadrževal  ZUJF. Gre za nap-
redovanja, sprostitev plačne lestvice, dvig regresa, za kar nam nihče 
ne zagotavlja kritja, le-tega moramo v večinski meri zagotoviti sami. 
Poleg tega pa  se s 1. 1 .2016 ukinja povišanje  cen, ki je bilo doseže-
no v  drugi polovici leta 2015. Financiranje zdravstvenih programov 
s strani ZZZS-ja bo 2016 odvisno od gospodarskih gibanj v državi, 
poslovanje pa je prepuščeno vsem nam:  da ga tako kot nam je to 
uspelo v letu 2015, tudi v letu 2016 prilagodimo realnim finančnim 
zmožnostim. 

Tabela Realizacija ključnih vrst stroškov v letu  2015  v SB Celje v primerjavi s finančnim načrtom 2015 in realizacijo 2014

ELEMENTI BILANCE 
USPEHA

Realizacija 
2014

Finančni 
načrt 2015

Realizacija 
2015

Strukt. real. 
2015

Ind. R15/ 
R14

Ind. R15/ 
FN15

Razlika 
R15-R14

Razlika 
R15-FN15

ODHODKI SKUPAJ 90.845.914 91.611.990 92.098.716 100,00 101,4 100,5 1.252.803 486.726

A   Stroški dela 52.596.005 52.373.730 52.445.682 56,95 99,7 100,1 -150.322 71.952

A1 Izplačilo bto II s 
povračili stroškov 
zaposlenim

50.763.909 50.483.610 50.529.885 54,86 99,5 100,1 -234.025 46.275

A2 Stroški ostalih oblik 
dela 1.324.727 1.244.460 1.263.668 1,37 95,4 101,5 -61.058 19.208

A3 Strokovna 
izobraževanja in 
izpopolnjevanja

455.193 594.180 595.071 0,65 130,7 100,1 139.878 891

A4 Zdravstveni pregledi 
zaposlenih 52.175 51.480 57.058 0,06 109,4 110,8 4.883 5.578

B   Zdravstveni material 
in med. plini 20.100.354 20.178.100 20.745.923 22,53 103,2 102,8 645.569 567.823

C   Živila 1.186.667 1.200.000 1.137.632 1,24 95,9 94,8 -49.035 -62.368

D   Vzdrževanje 2.374.869 2.736.200 2.636.877 2,86 111,0 96,4 262.008 -99.323

D1 Material za 
vzdrževanje 196.896 210.000 220.607 0,24 112,0 105,1 23.711 10.607

D2 Storitve vzdrževanja 2.177.973 2.526.200 2.416.270 2,62 110,9 95,6 238.297 -109.930

E   Laboratorijske stor. 
zunanjih 3.062.063 2.900.000 3.293.778 3,58 107,6 113,6 231.716 393.778

F   Energija, voda 1.890.822 2.222.500 2.017.865 2,19 106,7 90,8 127.042 -204.635

G   Amortizacija 4.140.987 4.500.000 4.180.627 4,54 101,0 92,9 39.640 -319.373

H   Vsi drugi odhodki 5.494.148 5.501.460 5.640.332 6,12 102,7 102,5 146.184 138.872

H1 Stroški materiala 2.071.349 2.130.050 2.091.298 2,27 101,0 98,2 19.949 -38.752

H2 Stroški storitev 2.611.078 2.869.130 2.878.320 3,13 110,2 100,3 267.242 9.190

H3 Ostali stroški 811.721 502.280 670.714 0,73 82,6 133,5 -141.007 168.434

pomenili 90,5 % vseh realiziranih prihodkov. Ti prihodki 
so bili v letu 2015 glede na načrtovane v celoti doseženi 
in tudi preseženi. Prav tako so bili v letu 2015 v celoti do-
seženi načrtovani prihodki iz tržne dejavnosti. 

Prihodki iz programa ZZZS-ja so odvisni od realizacije de-
lovnega programa iz pogodbe z ZZZS-jem.  V letu 2015 
smo pri  hospitalni dejavnosti v  celoti dosegli pogodbeni  
program akutne obravnave, ga na nekaterih področjih 
tudi presegli in zanj tudi pridobili plačilo; nedosežen je 
ostal program neakutne obravnave. Na področju ambu-
lantne dejavnosti smo v večini dejavnosti program iz-
polnili v celoti, v nekaterih dejavnostih pa ga iz različnih 
vzrokov nismo uspeli v celoti realizirati in je to pomenilo 
izpad sicer s pogodbo dogovorjenega prihodka.  
Kakor  v preteklih letih, je tudi v letu 2015 del realizira-
nega programa s strani ZZZS-ja ostal neplačan, saj je 
njegova višina presegla pogodbeno dogovorjeni obseg. 
Delno smo sicer uspeli z aneksi k pogodbi z ZZZS-jem za 
leto 2015 zmanjšati preseganja in nedoseganja progra-
mov  z njihovim prestrukturiranjem, vendar pa to v celoti 
ni možno. Pogoj za prestrukturiranje programov je poleg 
našega interesa še odobritev le-tega oz. interes ZZZS-ja 
in Ministrstva za zdravje.  

Kljub ugodnemu poslovnemu rezultatu v letu 2015 pa 
ostaja v naši bolnišnici breme izgub iz preteklih let. Dose-
ženi presežek v letu 2015 bo  v skladu z zakonskimi dolo-
čili namenjen za pokrivanje izgub iz preteklih let; tako se 
bo kumulativna izguba SB Celje s 4,4 mio EUR zmanjšala 
na 3,5 mio EUR. 
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»Število delavcev iz ur dobimo tako, da vse 
izplačane ure seštejemo in jih pretvorimo v 
delavce iz ur glede na časovno delovno obve-
znost po Zakonu o delovnih razmerjih (2088 ur 
letno oz. 174 ur mesečno). Na ta način dobimo 
število delavcev iz ur, ki pomeni dejansko šte-
vilo delavcev, če bi bili vsi zaposleni  samo za 
poln delovni čas, brez nadur.«

Zaposlovanje v Splošni bolnišnici 
Celje v zadnjih desetih letih in politika 
zaposlovanja v letu 2016

Mag. Uroš Stropnik, univ. dipl. org.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Zaposleni so s svojim znanjem, sposobnostmi in zmo-
žnostmi glavni vir za izvajanje bolnišnične dejavnosti. 

Bolnišnica lahko ima najboljše prostore, opremo in ostalo 
infrastrukturo, a brez kompetentnih ljudi ne more  op-
ravljati zdravstvenih storitev za potrebe pacientov. 
Splošna bolnišnica Celje sodi v Sloveniji med večje delo-
dajalce. Potrebe po dodatnem kadru glede na demograf-
ske trende in druge razloge vsako leto rastejo. V zadnjih 
letih smo morali glede na makroekonomske usmeritve 
dodatno pozornost posvečati obvladovanju števila zapo-
slenih oz. smo lahko zaposlovali samo na področjih, kjer 
so bili razlogi utemeljeni.

Na področju zaposlenosti smo v letu 2015 izvajali predvi-
dene aktivnosti v skladu s sprejetim finančnim načrtom, 
usmeritvami Vlade, določili Zakona za uravnoteženje jav-
nih financ, določili Zakona o izvrševanju proračunov v Re-
publiki Sloveniji  za leti 2014 in 2015, navodili Ministrstva 
za zdravje in lastnimi ukrepi za obvladovanje stroškov 
dela. 
Konec leta 2015 je bilo v bolnišnici 1768 zaposlenih, ki so 
razporejeni v različne poklicne skupine. Največ zaposle-
nih je na področju zdravstvene nege, in sicer 367 diplo-
miranih medicinskih sester in 446 zdravstvenih tehnikov, 
kar je 46 % vseh zaposlenih. Po številu za poklicno skupi-
no zdravstvena nega  sledijo zdravniki, in sicer je zapo-
slenih 306 zdravnikov, kar je 17,3 % vseh zaposlenih. Od 
tega je 194 zdravnikov specialistov, 91 zdravnikov specia-
lizantov, 19 pripravnikov ter 2 zdravnika brez specializaci-
je. Nato sledi še nezdravstveno osebje z 293 zaposlenimi, 
zdravstveni sodelavci s 159 zaposlenimi, zdravstvena ad-
ministracija s 108 zaposlenimi in transport ter oskrba z 89 
zaposlenimi.

V nadaljevanju prikazujemo število zaposlenih po letih. 
To je v zadnjih letih naraslo. Razlika med številom zapo-
slenih v letu 2005 in letom 2015 je 181 delavcev. Razlog 
za zaposlovanje so bile predvsem potrebe delovnega 
procesa zaradi potreb po zdravstvenih storitvah in za-
polnjevanje kadrovskih vrzeli, ki jih je imela bolnišnica v 
preteklosti zaradi  pomanjkanja ustreznega kadra na trgu 
delovne sile.

 
Število delavcev iz ur je v zadnjih letih naraščalo. To števi-
lo je realen kazalec, koliko ur, preračunano na enega de-
lavca, je bilo izplačanih v določenem časovnem obdobju. 
V bolnišnici namreč sklepamo pogodbe o zaposlitvi za 
različne oblike dela in za različne časovne delovne ob-
veznosti (npr. delo za 4, 6 ali 8 ur, dopolnilno delo ipd.). 
V kvoto vseh ur se seštejejo vsa izplačila opravljenih de-
lovnih ur iz različnih razlogov (npr. neprekinjeno zdra-
vstveno varstvo, nadure, pripravljenost oz. intervencije, 
itd.). Število delavcev iz ur dobimo tako, da vse izplačane 
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Za leto 2016 je v pripravi kadrovski načrt, ki bo omogočal 
zaposlovanje v organizacijskih enotah, kjer je to nujno 
potrebno. Kljub temu, da je ZUJF v delu, ki je omejeval 
zaposlovanje, odpravljen, zaposlovanje še vedno ni pov-
sem sproščeno.  Ob upoštevanju Zakona o izvrševanju 
proračunov za leti 2016 in 2017, dovoljeno število zapo-
slenih, katerih plače so financirane iz bolnišničnih virov, 
ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih, kot je 
to določeno v kadrovskih načrtih za leto 2015. V letu 2016 
je mogoče v kadrovskem načrtu določiti višje število za-
poslenih le zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov, ven-
dar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. To 
se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg pro-
grama in nove programe, financirane s strani ZZZS-ja. 
V letu 2016 smo na podlagi predlogov oz. potreb iz de-
lovnega procesa pripravili osnutek kadrovskega načrta, 
ki predvideva dodatno zaposlovanje v vseh poklicnih 
skupinah. Največ novih zaposlitev planiramo na podro-
čju zdravstvene nege za potrebe različnih oddelkov in 
predvsem novega UCC (53). Sledi zaposlovanje zdravni-
kov specialistov po končanih specializacijah in s trga dela 
(14). Zaposlovali bomo še na področju administracije, 
strokovnih sodelavcev (radiologija, medicinska rehabi-

»Glede na poklicne skupine se je šte-
vilo delavcev iz ur po letih zelo spre-
menilo. Največji porasti so razvidni v 
poklicnih skupinah zdravniki, diplomi-
rane medicinske sestre in zdravstve-
ni sodelavci. Število zdravnikov se je 
povečalo, kar je posledica več potreb, 
specializacij in zapolnjevanja dolgole-
tnih kadrovskih primanjkljajev na po-
sameznih področjih.«

ure seštejemo in jih pretvorimo v delavce iz ur glede na 
časovno delovno obveznost po Zakonu o delovnih raz-
merjih (2088 ur letno oz. 174 ur mesečno). Na ta način 
dobimo število delavcev iz ur, ki pomeni dejansko število 
delavcev, če bi bili vsi zaposleni  samo za poln delovni čas, 
brez nadur.   
Do vključno leta 2012 je v bolnišnici število delavcev iz 
ur stalno raslo.  Zaradi sprejetih ukrepov za uravnoteženo 
poslovanje je bilo v letih 2013 in 2014 število delavcev 
iz ur nižje od leta 2011. V letu 2015 je glede na povečan 
obseg dela v določenih segmentih poslovanja število de-
lavcev iz ur ponovno naraslo.
Slika 2: Število zaposlenih delavcev iz ur po letih

Glede na poklicne skupine se je število delavcev iz ur po 
letih zelo spremenilo. Največji porasti so razvidni v poklic-
nih skupinah zdravniki, diplomirane medicinske sestre in 
zdravstveni sodelavci. Število zdravnikov se je povečalo, 
kar je posledica več potreb, specializacij in zapolnjevanja 
dolgoletnih kadrovskih primanjkljajev na posameznih 
področjih. Strukturna sprememba se dogaja tudi na po-
dročju zdravstvene nege, kjer je razviden upad števila 
zdravstvenih tehnikov in porast števila diplomiranih me-
dicinskih sester. Zaradi povečanih potreb iz delovnega 
procesa je večje tudi število zdravstvenih sodelavcev. Pri 
ostalih poklicnih skupinah so razvidna manjša nihanja oz. 
je rast manjša. 
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litacija, patologija, laboratorij, …) in nezdravstvenega 
osebja (kuhinja, pralnica, strojno in elektro vzdrževanje, 
informatika, …) kjer je to nujno potrebno. 

»Glede na demografske trende in na pred-
viden obseg poslovanja ocenjujemo, da bo 
število zaposlenih v bolnišnici še vedno raslo 
v skladu z možnostmi za pokrivanje stroškov 
dela, ki predstavljajo približno 60 % vseh od-
hodkov bolnišnice. Obvladovanje števila zapo-
slenih in delavcev iz ur ter s tem stroškov dela 
je ključno za uspešno poslovanje bolnišnice.«

Glede na demografske trende in na predviden obseg po-
slovanja ocenjujemo, da bo število zaposlenih v bolnišni-
ci še vedno raslo v skladu z možnostmi za pokrivanje stro-
škov dela, ki predstavljajo približno 60 % vseh odhodkov 
bolnišnice. Obvladovanje števila zaposlenih in delavcev 
iz ur ter s tem stroškov dela je ključno za uspešno poslo-
vanje bolnišnice. Samo z racionalno kadrovsko politiko in 
ustreznim vodenjem bo obvladovanje te problematike 
možno tudi v bodoče. Še vedno se soočamo s struktur-
nimi kadrovskimi primanjkljaji in naša skrb je, da zagoto-
vimo za potrebe pacientov ustrezno število in strukturo 
zaposlenih. Glede na to, da je bolnišnica strokovna or-
ganizacija, je znanje oz. intelektualni kapital zaposlenih 
tisto, ki v bolnišnici šteje in ji prinaša dodano vrednost. 

Začetek prvih investicij v letu 2016

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

Prve investicije z začetkom v letu 2016 sestavljajo dva 
sklopa del, ki bodo potekala na področju med kuhi-

njo, kotlovnico in oddelkom za patologijo. Za oba sklopa 
je bil izveden postopek javnega razpisa. 
 

Prvi sklop zajema posodobitev oljnega rezervoarja za ek-
stra lahko kurilno olje ob kotlovnici.
Za potrebe oskrbe s paro za tehnologijo, pripravo tople 
vode za ogrevanje in sanitarne tople vode v Splošni bol-
nišnici Celje kot glavno gorivo uporabljamo zemeljski 
plin. Kot rezervno gorivo uporabljamo ekstra lahko kuril-
no olje (ELKO), ki je shranjeno v 250 m3 velikem rezervo-
arju. V sklopu kotlovnice je še obstoječe črpališče, kjer so 
nameščene črpalke za krožni vod goriva za kotlovnico do 
posameznih kotlov ter polnilne črpalke za prečrpavanje 

goriva iz avtocistern v rezervoar. Skladišče za ELKO je ob 
kotlovnici, vendar je kot požarno ločeni del. Rezervoar je 
nameščen v betonskem lovilnem koritu z odvodom v ob-
stoječi oljni lovilec.
Na rezervoarju je bilo ugotovljeno puščanje na podnici 
zaradi korozije. Celotni oljni sistem – oljno gospodarstvo 
je bil namreč  zgrajen l. 1976 v sklopu gradnje kotlovnice. 
Po ugotovljeni netesnosti dna rezervoarja smo opravili 
praznjenje, čiščenje in pregled cisterne z UZ meritvami 
debeline ter defektažo. Pridobili smo projektno doku-
mentacijo za ureditev, saj je obstajalo tveganje, da bi bol-
nišnica ostala brez tehnološke pare ter toplotne energije 
za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode, če bi prišlo 
do prekinitve dobave zemeljskega plina.
Po uspešno izvedenem javnem razpisu je v podpisu po-
godba z najbolj ugodnim izvajalcem – RUDIS d. o. o.  
Rok za izvedbo je 75 dni od uvedbe v delo, v katerem bo 
izvajalec na podlagi izdelane projektne dokumentacije 
izvedel sanacijo rezervoarja, ukrepe za preprečitev iztoka 
olja v okolje in pridobil vso potrebno dokumentacijo za 

Ureditveno območje

Lokacija rezervoarja
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dokumentacije in popisa je  60 dni od uvedbe v delo. 
Obstoječi kanalizacijski sistem ob kuhinji se odvaja po 
kanalizacijskem kanalu preko področja Zdravstvenega 
doma in skozi črpališče na Glaziji v javni kanal RZ-5. Za-
radi dotrajanosti sistema je bilo odločeno, da bodo na 
objektih (Zdravstveni dom Celje, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje, CRI, itd.), ki napajajo kanal med bolnišnico in 
črpališčem, urejeni protipoplavni ukrepi, kanal pa bo pri-
ključen neposredno na javni kanal RZ-5. Kanal med Zdra-
vstvenim domom in bolnišnico bo postopoma ukinjen, 
saj tu ne bo protipoplavnih ukrepov, zato mora Splošna 
bolnišnica Celje odpadne vode izpred kuhinje preusme-
riti v javni kanal na krožišče med Oblakovo in Kersnikovo 
ulico, kamor se že stekajo odpadne vode iz pralnice.
Dela bodo potekala po cesti od stavbe oddelka za pato-
logijo, mimo kotlovnice do kuhinje, in sicer s pomično 
popolno zaporo. Na delu trase, ki bo zgrajena na novo, 
bodo takoj navezani tudi iztoki. Promet bo treba prilaga-
jati potovanju trase, in sicer z obeh strani, o čemer bomo 
sproti obveščali.  
 
Drugi del drugega sklopa investicij zajema izgradnjo nad-
streška nad zbirnim mestom za  odpadke ob kotlovnici. 
To je še obveznost iz presoje za standard  DNV-NIAHO, 
med katero je bila dana pripomba, da obstoječe zbirno 
mesto za odpadke ni zaščiteno pred vremenskimi vplivi 
ter pred nepooblaščenim dostopom do nevarnih stiskal-
nic in odpadkov. 

Obravnavani objekt je zasnovan z nosilno konstrukcijo v 
kombinaciji jekla in armiranega betona. 

obratovanje takega skladišča nevarnih tekočin v skladu 
z zakonodajo. Na koncu je treba prijaviti skladišče gori-
va na Ministrstvu za okolje in s tem omogočiti njegovo 
polnjenje ter preveriti funkcionalnost delovanja kotlov-
nice na rezervno gorivo. S tem bo dosežen cilj projekta: 
napolniti rezervoar z gorivom in tako omogočiti zaneslji-
vost delovanja bolnišnice v primeru prekinitve dovoda 
zemeljskega plina.

Drugi sklop zajema gradbeno-obrtniška dela, kot so pre-
vezava kanalizacije ob kuhinji ter ureditev nadstreška 
zbirnega mesta za odpadke ob kotlovnici in ureditev pre-
takalne ploščadi ob kotlovnici. 
Po uspešno izvedenem javnem razpisu je v podpisu po-
godba z najbolj ugodnim izvajalcem – Medicoenginee-
ring d. o. o. Rok za izvedbo vseh del na osnovi projektne 

Puščanje goriva – ekstra lahkega kurilnega olja v lovilno 
korito rezervoarja

Izvedba prevezave kanalizacije in potovanje pomične za-
pore

Pogled na zahodno  in južno fasado
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Na mestu predvidenega objekta je sedanja betonska plo-
ščad z obodno AB steno. Za izvedbo nove nadstrešnice 
bo obstoječa ploščad v celoti odstranjena.  Novi objekt 
bo omogočal, da bo zbirno mesto za odpadke pokrito in 
onemogočal dostop nepooblaščenim, hkrati pa bo opre-
mljen s potrebnimi električnimi napeljavami in oljnim lo-
vilcem za izcedne vode.
  
Hkrati bo ob objektu zgrajena pretakalna ploščad za pre-

Shema  umestitve objekta ob kotlovnici

takanje ekstra lahkega kurilnega olja v skladišče – rezer-
voar za potrebe kotlovnice. Odvodnjavanje bo povezano 
na skupni oljni lovilec.
Na koncu bodo vse cestne površine na območju posegov 
na novo asfaltirane.

Cilj je, da bi bili vsi posegi na tem delu opravljeni hkrati, 
ob čim manjšem motenju  delovanja bolnišnice, in da bi 
se hkrati tudi končali.

Pregled izpopolnjevanj in 
usposabljanj v letu 2015
Jasna Eržen, mag. upr. ved. , Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved
Splošno kadrovsko pravni sektor

SB Celje je tudi v letu 2015 za-
poslenim omogočala izobra-

ževanje s ciljem načrtnega in siste-
matičnega pridobivanja novih znanj 
z različnimi oblikami izobraževanj. 
Znanja, ki smo jih osvojili pred leti, 
bodisi v času formalnega kot tudi 
neformalnega izobraževanja, so ozi-
roma že postajajo zastarela. Zato je 
potrebno stalno izobraževanje, izpo-
polnjevanje in usposabljanje zaposle-
nih v skladu s potrebami delovnega 
procesa, z namenom ohranitve oziro-
ma širitve sposobnosti za opravljanje 
dela. Usposabljanje zaposlenih tako 
razumemo kot »dodatni trening« tis-
tih znanj, sposobnosti in navad, ki so 
potrebna za opravljanje določenega 
dela v okviru celote neke dejavnosti. 
Medtem ko izpopolnjevanje vključuje 
procese dopolnjevanja, spreminjanja 

in sistematiziranja že pridobljenega 
znanja, spretnosti, navad in razvitih 
sposobnosti. 

V letu 2015 smo v bolnišnici omogo-
čili zaposlenim naslednje oblike izo-
braževanj: 
- eksterna izobraževanja zaposle-

nih doma in v tujini (seminarji, te-
čaji, kongresi, simpoziji, …); 

- interna izobraževanja v prostorih 
bolnišnice (za konkretne potrebe 
in primere); 

- funkcionalna izobraževanja;
- lastno samoizobraževanje delav-

cev izven delovnega časa. 

V letu 2015 je bilo v kadrovskem siste-
mu vpisanih in evidentiranih 41.294 
ur odsotnosti zaradi strokovnega iz-
popolnjevanja in usposabljanja zapo-

slenih. V tabeli 1 prikazujemo število 
ur strokovnih izpopolnjevanj in uspo-
sabljanj v letih 2011 do 2015 po rav-
neh strokovne izobrazbe. Vsak dan je 
bilo zaradi izpopolnjevanja in usposa-
bljanja odsotnih 19,76 delavcev iz ur. 
Za izpopolnjevanje in usposabljanje 
zaposlenih je bilo v letu 2015 prejetih 
188.497,47 € donacij. 

V bolnišnici je bilo v letu 2015 izvede-
nih 329 internih dogodkov, od tega 
jih je bilo 268  iz naslova internih iz-
popolnjevanj in usposabljanj v sku-
pnem obsegu 681 ur in 61 dogodkov 
v skupnem obsegu 61 ur iz promocije 
zdravja pri delu – telovadba. V letu 
2015 je bilo v primerjavi s preteklim 
letom iz naslova izpopolnjevanj in 
usposabljanj 39 internih dogodkov 
več.
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V tabeli 2 je prikazano, da je bilo naj-
več udeležencev internega izpopol-
njevanja in usposabljanja na semi-
narju Šola urgentne medicine, ki se 
ga je skupno udeležilo 1341 zaposle-
nih, sledi Tečaj temeljnih postopkov 
oživljanja s preizkusom znanja, ki se 
ga je udeležilo 322 zaposlenih. 

Študij ob delu 
Študij ob delu, ki je financiran ali so-
financiran s strani Splošne bolnišnice 
Celje, je v letu 2015 zaključila ena za-
poslena in pridobila raven izobrazbe 
6/21.

Vračila stroškov študija 
V letu 2015 sta dve zaposleni podpi-
sali sporazumno pogodbo za vračilo 
stroškov študija v skupnem znesku 
4.142,71 €. Zaposlenima je bila dana 
možnost za obročno odplačevanje 
dolga, zato bodo nakazila za te osebe 
opravljena tudi v letu 2016. 

Strokovni izpiti v SB Celje 
Kot pooblaščeni zdravstveni zavod 
po odločbi Ministrstva za zdravje za 

opravljanje strokovnih izpitov zdra-
vstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev pripravnikov s srednjo 
strokovno izobrazbo, smo v letu 2015 
v SB Celje organizirali opravljanje 
strokovnega izpita za 196 pripravni-
kov zdravstvenih in nezdravstvenih 
poklicev. Od tega je bilo 166 zunanjih 
in 30 notranjih pripravnikov.

Strokovni izpiti pripravnikov 
SB Celje na Ministrstvu za 
zdravje 
Strokovne izpite VI/2. in VII. ravni stro-
kovne izobrazbe zdravstvene sme-
ri, ki se opravljajo na Ministrstvu za 
zdravje, je v letu 2015 uspešno opra-
vilo 42 zdravstvenih delavcev, in sicer 
32 zdravnikov in 10 ostalih zdravstve-
nih delavcev in sodelavcev.

Tečaj Temeljni postopki 
oživljanja s preizkusom znanja
Splošna bolnišnica izvaja tako za svo-
je zaposlene kot zunanje pripravnike 
tečaje temeljnih postopkov oživljanja 
s preizkusom znanja. V letu 2015 je 

Tabela 1: Število ur strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj v letih 2011 do 
2015 po ravneh strokovne izobrazbe

Ravni strokovne 
izobrazbe 2011 2012 2013 2014 2015

I - IV 699 478 310 266 542

V 5.384 5.339 3.468 3.613 4.846

6/I 2.137 1.571 1.161 971 2.077

6/II 8.890 7.987 5.714 6.587 8.714

7 17.676 16.148 16.750 18.138 21.336

8/I 3.012 2.093 1.946 1.769 2.357

8/II 855 741 968 636 1.635

Skupaj 38.653 34.357 30.317 31.980 41.294

Splošna bolnišnica skupno organizi-
rala 34 tečajev. Na tečajih so prevla-
dovali notranji zaposleni, ki jih je bilo 
324, medtem ko je bilo zunanjih ude-
ležencev 93. Skupno se je tako tečaja 
udeležilo 352 kandidatov, kar je 58 
manj kot leto poprej. 

Število kroženj zunanjih 
pripravnikov v Splošni 
bolnišnici Celje 
V Splošno bolnišnico Celje prihaja-
jo vsako leto na kroženje pripravniki 
iz zdravstvenih domov  in domov za 
ostarele iz Savinjske regije, da opravi-
jo predpisani program pripravništva. 
V letu 2015 je v Splošno bolnišnico 
Celje prišlo na kroženje 125 pripravni-
kov, kar je za 27 več kot leto poprej. 
Prevladujejo pripravniki za poklic teh-
nika zdravstvene nege, ki jih je bilo 
skupno 98.

Obvezna praksa
V Splošni bolnišnici Celje smo v letu 
2015 oz. šolskem/študijskem letu 
2014/2015 sklenili 7 pogodb o izva-
janju praktičnega usposabljanja z de-
lom za dijake srednjega strokovnega 
in poklicno-tehniškega izobraževanja 
ter 12 pogodb o praktičnem izobra-
ževanju za študente. V SB Celje je na 
praktično usposabljanje prišlo 479 di-
jakov oz. študentov.   

Štipendije
V okviru regijske štipendijske sheme 
Savinjske regije smo se v letu 2011 
vključili v enotno štipendijsko shemo 
Razvojne agencije Savinjske regije, 
d.o.o. Celje in podelili eno štipendijo  
študentu s področja farmacije, ki je 
študij v letu 2015 uspešno zaključil.

SB Celje si vseskozi prizadeva zaposle-
nim omogočiti čim več strokovnih 
izpopolnjevanj in usposabljanj v skla-
du s potrebami delovnega procesa, z 
namenom ohranitve oziroma širitve 
sposobnosti za opravljanje dela, saj 
se zavedamo, da slednje zagotavlja 
bolj kakovostne in učinkovitejše zdra-
vstvene in druge storitve. 

Tabela 2: Seznam najobsežnejših internih izpopolnjevanj/usposabljanj v letu 
2015 po številu udeležencev

Zap. 
Št. Naziv internega izobraževanja Število 

udeležencev
1 Šola urgentne medicine 1341

2 Tečaj temeljnih postopkov oživljanja s preizkusom znanja 322

3 E-recepti 90

4 Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb 311

5 Evakuacijska vaja iz požarne varnosti 232

6 Uvajalni seminar za novo sprejete delavce in sodelavce 171

7 Komunikacija in obvladovanje konfliktov 140

8 Nasveti, da nas ne bi začelo boleti v križu 114

9 Preprečevanje padcev bolnikov 113

10 Kateterizacija ženske in zdravstvena nega pacienta z urinskim 
katetrom 98

1 Stari visokošolski strokovni programi in 
novi bolonjski visokošolski ter univerzitetni 
bolonjski programi
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Kazalniki kakovosti področja 
zdravstvene nege v letu 2015
Suzana Labaš, univ. dipl. org., QSM
Splošno kadrovsko pravni sektor

Apel podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,
zad skrit vse vprek posluša, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi. 
   (F. Prešeren)

Neželeni dogodki (ND)

V letu 2015 so zaposleni s 23 oddelkov/služb v tajništvo 
Področja ZN poslali 70 izpolnjenih obrazcev za prijavo 
neželenega dogodka. Ob eni prijavi je bilo, kot vsa leta 
poprej, evidentiranih več neželenih dogodkov in tudi več 
oseb, ki so bile vpletene v neželeni dogodek. Vključno s 
padci pacientov je bilo skupno 273 neželenih dogodkov. 
V primerjavi z letom poprej je v letu 2015 prišlo do zniža-
nja skupnega števila neželenih dogodkov, in sicer za 24 
primerov.

Največ neželenih dogodkov v l. 2015 sta zabeležila Kardi-
ološki oddelek in Oddelek za infekcijske bolezni in vročin-
ska stanja (vsak po 8 primerov, padci pacientov izvzeti).

Najpogostejši neželeni dogodki so bili padci hospitalizi-
ranih pacientov: 181 ali 66,3 % (l. 2014: 64,2 %), verbalno 
nasilje nad zaposlenim: 14 ali 5,1 % (l. 2014: 6,4%), po-
škodbe z ostrimi predmeti: 12 ali 4,4 % (l. 2014: 5,4 %), 
neupoštevanje navodil zdravstvenega osebja: 9 ali 3,3 % 
(l. 2014: 3,7 %), napaka pri delu: 6 ali 2,2 % (l. 2014: 1,3 %), 
fizično nasilje nad zaposlenim/poškodba pacienta: 5 ali 
1,8 %, pobeg pacienta: 4 ali 1,5 % (l. 2014: 0,3 %), padec 
ambulantnega pacienta: 2, odtujitev osebnih stvari paci-
enta/pritožba pacienta oz. svojca nad delom zdravnika/
opeklina/padec spremljevalca/odtujitev ter poškodova-
nje ali uničenje bolnišnične lastnine: po en primer.

V rubriki drugo (29) so med drugim naslednji primeri: 
poškodba zaposlenega: 5; izpuljenje ostalo: 5 (HD kateter 
dvakrat, NGS dvakrat, zamašek i.v. kanala enkrat); izpulje-
nje perifernega kanala/izpad zob: 3; vlom v garderobne 
omare/izpuljenje tubusa: 2; posamezni primeri: razlitje 
citostatika, izguba slušnega aparata, neprestano kajenje 
v sobi, pozen prihod transporterke – skoraj odpadla prei-
skava, zlom zobne proteze, poškodba aparata za aeroge-
no dezinfekcijo sob, poskus samomora, odtujitev oseb-
nih stvari zaposlenega, omajanje zoba med intubacijo.

Kot napako pri delu so zaposleni prijavili: pacient zaužil 
napačna zdravila in hrano, pripravljeno po napačni die-
ti, infuzija ni bila priklopljena na i.v. kanal, aplikacija na-
pačnega zdravila, zdravilo aplicirano v ml in ne mg, ne-
ustrezne temperature v hladilniku, humani albumini, ki 
bi morali biti aplicirani v času treh dni, so bili aplicirani v 
enkratnem odmerku.

V primerjavi z letom 2014 je razvidno, da se je v l. 2015 
povečalo število napak pri delu, pobegov pacientov, od-
tujitev bolnišnične lastnine, opeklin. Število ostalih neže-
lenih dogodkov se je zmanjšalo.

V 33,3 % primerov (kar je za 5,8 % več kot l. 2014) se je 
neželeni dogodek (padci pacientov so izvzeti) zgodil 
odraslemu pacientu, pri otrocih znaša ta delež 3,3 % (l. 
2014: 5,5 %), pri zaposlenih pa 62,2 % (l. 2014: 66,0 %). 
Bolniška soba ostaja najpogostejša lokacija neželenih 
dogodkov (50,7 % vseh lokacij). Kot ostale lokacije so 
zaposleni navajali še operacijske prostore, ambulantne 
prostore, hodnik, garderobo zaposlenih, mlečno kuhinjo, 
sanitarne prostore, kletne prostore, triažni pult, sestrski 
prostor, okolico bolnišnice, sobo za aplikacijo terapije v 
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dnevni bolnišnici, oddelčne prostore idr. V primerjavi z 
letom poprej se je delež neželenih dogodkov v času noč-
ne izmene zmanjšal, medtem ko sta se deleža neželenih 
dogodkov v dopoldanskem in popoldanskem času pove-
čala. Ob neželenih dogodkih je bilo izvedenih 278 ukre-
pov (vsak ND namreč lahko terja več ukrepov). Zaposleni 
so navedli naslednje negovalne intervencije: aplikacija 
pomirjeval, merjenje vitalnih funkcij, miritev pacienta, 
iskanje pacienta, čiščenje in razkuževanje ugrizne rane, 
iskanje pacientove lastnine, odstranitev infuzije humanih 
albuminov itd. Med ukrepe so uvrstili tudi obveščanje gl. 
med. sestre ter nadzornega zdravnika, pogovor s pacien-
tom, pogovor med člani tima, pogovor s svojci, obvesti-
tev varnostne službe ter PU Celje itd.
Posledice so neželeni dogodki povzročili v 62,3 %, kar je 
za slab odstotek več kot v l. 2014. Manjše poškodbe (rde-
čina, manjši hematom, itd.) so se pojavile v 36,8 %, med-
tem ko so se posledice psihične narave (prestrašenost, 
stres, ...) pojavile v 28,9 %. V rubriki drugo so navedeni 
posamezni primeri posledic neželenih dogodkov, kot 
npr. izguba zob, oporečnost zdravil, hranjenih v hladil-
niku, podaljšano čakanje in zato podaljšana obravnava 
ostalih pacientov, na željo pacienta prekinitev bolnišnič-
nega zdravljenja, ipd. 

Poškodbe z ostrimi predmeti 

Število prijavljenih poškodb z ostrimi predmeti (igla, re-
zilo) se je že drugo leto zapored zmanjšalo, in sicer je o 
tovrstnih poškodbah poročalo 8 oddelkov, ki so skupno 
prijavili 12 poškodb z ostrimi predmeti (l. 2014: 16). Inci-
denca kazalnika kakovosti se je v l. 2015 znižala z 0,916 na 
0,679. Glede na profil zaposlenih se je največ poškodb z 
ostrimi predmeti dogodilo srednjim med. sestram, sledijo 
poškodbe pri dipl. med. sestrah. Vzroki oz. postopki, ki so 
privedli do poškodb z ostrimi predmeti, so bili nepazlji-
vost  zaposlenega, pri čiščenju pulta (za vsebnikom je bila 
igla), pri odlaganju igle v vsebnik, iz katerega je štrlela 
igla, pri odstranjevanju igle iz inzulinskega peresa, vseb-
nik za igle ni bil dobro zaprt ter natikanje zaščite nazaj na 
iglo. Poškodbe z ostrimi predmeti so bile v l. 2015 k sreči 
samo manjše. 

Padci pacientov
 
V letu 2015 je osebje ZN evidentiralo padce pacientov na 
16 oddelkih, in sicer je bilo zabeleženih 181 primerov pri 
167 pacientih. Padcev pri hospitaliziranih otrocih ni bilo. 
Več kot enkrat je padlo 14 pacientov. Število padcev se je 
v primerjavi z letom poprej znižalo, in sicer za 11 padcev. 
Znižala se je tudi incidenca vseh padcev v bolnišnici, ki 
za l. 2015 znaša 1,152 (l. 2014: 1,222). Največ padcev so 
evidentirali na Oddelku za bolezni prebavil (33 primerov).
Tudi v l. 2015 ostaja bolniška soba najpogostejša lokacija 
padcev in predstavlja 79,0 % vseh evidentiranih lokacij. 
Sledijo padci v WC-ju – 11,4 %, na hodniku – 4,2 % ter 

padci v kopalnici – 3,6 %. Ostale lokacije se pojavljajo 
v manjših deležih. Že drugo leto zapored je bilo največ 
padcev evidentiranih v nočnem času – 41,7 %, sledijo 
padci v popoldanskem – 31,7 % ter dopoldanskem času 
– 26,7 %. 
Pacient je bil največkrat najden na tleh ob postelji – 29,8 
%  (l. 2014: 27,6 %). V primerjavi z letom poprej se je po-
večal delež naslednjih vrst padcev: najden na tleh ob pos-
telji, najden na tleh drugje, zdrs z invalidskega vozička, 
padec s stola, zdrs s stola, padec z invalidskega vozička. 
Pojavnost  ostalih vrst padcev se je v letu 2015 znižala ali 
ostala enaka. Skupno je bil zaveden 501 vzrok za padec, 
najpogostejši evidentirani vzroki pa ostajajo enaki kot do 
sedaj: precenjuje svoje sposobnosti, ne upošteva navodil 
zdravstvenega osebja, oslabelost, zmedenost, potreba 
po odvajanju in izločanju itd. Pacienti, ki so padli, so bili 
v 45,8 % pri izvajanju aktivnosti delno odvisni od MS, v 
34,6 % so bili pretežno samostojni, popolnoma odvisni 
pa so bili v 19,6 %. Osebje ZN je evidentiralo tudi 567 
dodatnih dejavnikov, ki pomagajo preprečiti padec oz. 
ravno nasprotno – lahko dodatno pripomorejo k padcu. 
Evidentirani dejavniki, ki preprečujejo padce, so bili: klic-
na naprava je bila na dosegu roke v 24,4 %, načrt ZN je bil 
upoštevan v 20,6 % ter ustrezno nameščene varnostne 
ograje v 11,8 %. 

Med dejavniki, ki dodatno pripomorejo k padcu, so bili 
evidentirani: pacient je proti nasvetu sam vstal v 16,2 %, 
pacient je proti nasvetu sam hodil v 11,1 %, odsotnost va-
rovalne ograje/pacient je pod vplivom zdravil: 3,7 % itd. 
V okviru posledic pri pacientih ni bilo vidne poškodbe v 
58,6 %. Največkrat evidentirana posledica je bila površin-
ska odrgnina v 20,7 %, sledi udarnina v 15,6 %, krvavitev 
v 13,4 %, bolečina v 12,6 % itd. Do zloma kosti je prišlo 
v dveh primerih oz. 1,5 %. Ob padcih je osebje ZN evi-
dentiralo 287 ukrepov. Največkrat so obvestili dežurnega 
zdravnika v 52,3 %, sledi obveščanje dežurne med. sestre 
v 23,0 %, obveščanje gl. med. sestre oddelka v 10,8 %, 
pogovor s svojci je bil opravljen v 3,8 % ter obveščanje 
predstojnika v 3,5 %. Osebje ZN je tako kot že leta poprej 
evidentiralo tudi ukrepe po padcu (810). Najpogostejši 
ukrep ostaja namestitev pacienta v posteljo in sicer v 20,4 
%, sledi opazovanje pacienta v 17,2 %, kontrola vitalnih 
funkcij v 16,1 %, pomiritev pacienta v 14,7 % itd.  
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pisnih navodil glede transporta dializnih pacientov,  pro-
blematika zagotavljanja intimnosti v dnevni bolnišnici,  
problematika hrambe dragih zdravil v hladilniku, ki nima 
elektronskega vodenja temperature in alarmiranja (dnev-
na bolnišnica), varstvo pacientove zasebnosti - pomanj-
kljivo oblečeni pacienti pri izvajanju fizioterapije, proble-
matika razdeljevanja zdravil (paralele) in  dvom pacientov 
o prejetih zdravilih, problematika zagotavljanja stalnega 
nadzora in merjenja vitalnih funkcij na eno uro pri operi-
ranem pacientu ob minimalni kadrovski zasedbi v noč-
nem času (en zaposleni), odsotnost obroka za paciente v 
dnevni dermatološki ambulanti (diabetiki), problematika 
nemirnih, agresivnih pacientov, ki uhajajo iz sob/z oddel-
ka, zaradi kadrovske zasedbe v nočnem času pa ni možna 
izvedba stalnega nadzora itd. 
Primeri vsebin izvedenih pogovorov o varnosti: 
- aplikacija zdravil: najdene razbite ampule v torbi za 

transport; aplikacija napačnega zdravila, prekinje-
na kontinuiteta aplikacije zdravila zaradi izpraznjene 
baterije perfuzorja; brez preverbe nastavitev infuzij 
ob predaji pacienta; možnost zamenjave dveh raz-
ličnih zdravil zaradi prevelike podobnosti embalaž; 
preverjanje i. v. kanalov pred aplikacijo; problematika 
zdravstvene obravnave otrok, ki potrebujejo intenzi-
ven nadzor na »navadnem« oddelku; težave pri raz-
deljevanju zdravil – preveliko število paralel (npr. za 
eno učinkovino pet različnih imen zdravil: Ampril®, 
Tritace®, Piramil®, Meramyl®, Ramigamma®); spre-
memba odmerka antibiotika – pri prepisu zdravila na 
terapevtski list odmerek antibiotika ni bil pravočasno 
popravljen; izvedba s.c. aplikacije zdravila s strani dija-
ka brez nadzora mentorice ipd. 

-  odmerjanje zdravil: uživanje lastnih zdravil v času 
hospitalizacije; napake pri prepisovanju zdravil na 
temperaturni list; popravljanje predpisane terapije za 

Razjede zaradi pritiska (RZP)

V l. 2015 je bilo na 17 oddelkih obravnavanih 225 pacien-
tov z RZP (l. 2014: 239). Od tega je 163 pacientov (na 16 
oddelkih) imelo RZP že ob sprejemu, pri 82 pacientih (na 
12 oddelkih) pa je nastala v bolnišnici. Pojavnost pacien-
tov z RZP se je glede na leto poprej znižala, in sicer z 1,183 
na 1,010. Znižala se je tudi pojavnost pacientov z RZP ob 
sprejemu (z 0,790 na 0,672) ter pojavnost pacientov s pri-
dobljeno RZP bolnišnici (z 0,393 na 0,338). Pacienti so v 
43,3 % prišli od doma, sledijo prihodi iz drugih oddelkov/
ustanov v 25,8 %, od drugod je prišlo 4,4 % pacientov, v 
dveh primerih pa je pacient prišel iz zdravilišča. Tudi v l. 
2015 je bila pri pacientih največkrat kategorizirana II. sto-
pnja RZP, in sicer v 34,9 % (l. 2014: 34,5 %), sledijo pacienti 
s III. stopnjo RZP – 32,1 %, IV. stopnjo razjede – 16,2 % ter 
I. stopnjo – 13,3 %. Pri 3,5 % pacientov je bila razjeda sani-
rana. Najpogostejša lokacija razjed zaradi pritiska ostaja 
sakralni predel, in sicer v 30,5 %. 

Pogovori o varnosti (POV)

Evidentiranih je bilo 312 pogovorov o varnosti na 27 od-
delkih in v službah. Število posredovanih pogovorov o 
varnosti v primerjavi z letom poprej tako ostaja približno 
enako (l. 2014: 309). Največ POV je že drugo leto zapored 
posredoval Ginekološko-porodniški odd. (28), en odde-
lek pa v celem letu ni posredoval niti enega izpolnjenega 
obrazca o pogovoru o varnosti. V 93,0 % so na tveganje 
za nastanek varnostnega zapleta opozorili posamezni za-
posleni, v ostalih 7,0 % pa pacienti.

Vsebine pogovorov o varnosti so prikazane v grafu. Pri-
meri vsebine POV v rubriki ostalo (202) so naslednji: 
problematika prevzema zdravil iz Lekarne, pomanjkanje 
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Na intranetu, v rubriki Kakovost, so 
dostopna posamezna letna poročila
o spremljanju kazalnikov kakovosti 

področja ZN.

nazaj, pomanjkljivo izpolnjen negovalni in terapevtski 
list iz DSO itd.

-  varstvo pacientovih podatkov: prebiranje izvidov pa-
cientov, ki se ne navezujejo na trenutno izvajanje dela 
(specializanti družinske medicine); zaposleni natis-
njenih izvidov pacienta ne vložijo v popis; pri pripra-
vi pacientke na pregled v garderobni kabini se zaradi 
neprimerno pregrajenih kabin sliši pogovor zdravni-
ka z drugo pacientko, pri kateri se pregled že izvaja; 
problematika menjave profesionalnih kartic, delovnih 
okolij; vnos podatkov v računalnik (E-rojstvo).

Najpogosteje izvedeni ukrepi so podobni ukrepom 
prejšnjih let: razgovor v kolektivu, opozarjanje zaposle-

nih, seznanitev gl. med. sestre oddelka, predstojnika, sez-
nanitev odgovornih, opozarjanje zdravnikov na napačno 
prepisano terapijo, opozarjanje zdravnikov, da ni dovolje-
no popravljati napačno prepisanih temp. listov, razgovor 
s higieniki, poostren nadzor nad izvajanjem dela, prikaz 
pravilnega zapiranja kontejnerja za igle itd.

Varovanje osebnih podatkov 
pacientov v praksi
Mateja Zelič, komer.
Splošno kadrovsko pravni sektor

V predavalnici Univerzitetne psihiatrične klinike v Lju-
bljani je 16. 10. 2015 potekalo 3. srečanje na temo 

“Varovanje osebnih podatkov pacientov v praksi“, ki se ga 
je udeležilo več kot 50 udeležencev. Srečanje je organi-
zirala dr. Milena Marinič iz UPK Ljubljana. Ga. Marinič je 
letos doktorirala na temo “Pravica do zasebnosti pri ob-
delavi podatkov“ in svojo doktorsko disertacijo objavila 
na spletni strani http://www.researchgate.net/profile/
Milena_Marinic2/publications.

Eno predavanje smo pripravili tudi avtorji iz Splošne bol-
nišnice Celje v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Ce-
lje.

 

Na temo Arhiviranje in dostopnost zdravstvenih podat-
kov v Splošni bolnišnici Celje in v fondu Splošna bolni-
šnica Celje v Zgodovinskem arhivu Celje smo se avtorice 
članka zelo povezale med seboj. Spoznale smo, da je po-
vezanost z organizacijsko službo, pravniki, arhivarji, vse-
mi, ki tako ali drugače poslujejo z dokumentacijo in nato 
strokovnimi delavci, ki prevzamejo arhivsko gradivo, po-
memben  proces življenjskega ciklusa dokumentarnega 
gradiva – od nastanka do arhivskega gradiva.
V prispevku smo prikazale poslovanje z dokumentarnim 
gradivom v praksi in ovire, ki nastajajo pri vsakodnevnem 
delu. V naši bolnišnici se vsakodnevno bojujemo s pro-
storsko stisko ter z  razpršenostjo gradiva. Zdravstvena 
dokumentacija je živa ves čas življenja pacienta in po 
zakonu še vsaj deset let po njegovi smrti. Upravljavce 
zdravstvene dokumentacije obvezujejo zakoni, pravilni-
ki,  uredbe, ki jih je treba redno spremljati, saj se zelo hitro 
spreminjajo.

Upamo, da bomo na podlagi spremembe Zakona o 
varstvu dokumentarnega  in arhivskega gradiva ter arhi-
vih tudi za področje zdravstva dobili podzakonske akte, 
ki jih bo mogoče izvajati v praksi. Tukaj še posebej misli-
mo na določitev 1 % zdravstvenega arhivskega gradiva. V 
SB Celje imajo pacienti zgolj dve vstopni točki, kjer lahko 
vlagajo svoje zahtevke oz. pridobijo ustrezno zdravstve-
no dokumentacijo. Dokumentacijski center kot prvi, kjer 
je hranjeno tekoče dokumentarno gradivo, in drugi  Cen-
tralni arhiv, v katerem je stalna zbirka dokumentarnega in 
arhivskega gradiva.Nataša Horjak Deželak, Andreja Zelič, Milena Marinič, 

Bojana Aristovnik in Mateja Zelič
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Seznanitev prosilca oz. pacienta poteka skladno s spreje-
tim pravilnikom o poslovanju z zdravstveno dokumenta-
cijo, kar v praksi pomeni, da ob utemeljeni vlogi pacientu 
izdamo kopijo zahtevane zdravstvene dokumentacije in 
storitev zaračunamo po ceniku. Če pri posredovanju po-
datkov upravičencu prepoznamo oz. naletimo na težave, 
ga usmerimo v Pravno službo SB Celje. O upravičenosti 
posredovanja dokumentacije takim prosilcem odloča 
izključno Pravna služba, tako kot za izvedence, sodišča, 
zavarovalnice in druge ustanove.

Z dokumentarnim gradivom se srečujemo vsak dan, ve-
likokrat pa se ne zavedamo, kakšen pomen in vrednost 
ima lahko en sam dokument. Izmenjava izkušenj na takih 
srečanjih nas bogati in  dodaja usmeritve v praksi, ki je 

Fond SI_ZAC/1458 SB Celje1923-1980 

Neurejeno Deloma urejeno

Urejeni prostori v Centralnem arhivu SB Celje

sicer precej nedorečena. Pacient oz. bolnik je vedno na 
prvem mestu. Želimo, da tudi znotraj bolnišnice z bolj-
šim in učinkovitejšim delovanjem predvsem pa sode-
lovanjem pokažemo boljši odnos do dokumentacije in 
izboljšujemo procese pri poslovanju z dokumentarnim 
gradivom. 

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. služ-
be, v kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite ločeno na 
koncu besedila. Fotografije priložite tudi v izvirni elektron-
ski obliki. Na fotografijah, ki niso v elektronski obliki, na 
hrbtni strani s svinčnikom označite naslov članka, h kate-
remu jih prilagate.

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 30. maja 2016.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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V pričakovanju zunanje presoje 
po standardu DIAS
Mateja Agrež, dipl. ekon. (UNI), spec. manag. , QSM
Splošno kadrovsko pravni sektor

V spomladanskem času, najverjetneje v mesecu aprilu, 
pričakujemo ponoven obisk presojevalcev standarda 

DIAS. Le-ti bodo preverili, ali smo zaposleni uspeli odpra-
viti neskladja predhodne presoje  in ali  izpolnjujemo zah-
teve po standardu DIAS.
Zaposleni smo pri svojem delu velikokrat v zadregi s ča-
som, ki ga je premalo, in zato pogosto improviziramo. Ne 
najdemo časa, da bi se ustavili, proces dela izboljšali in 
tako prihranili čas, ki ga nevede in po nepotrebnem razsi-
pavamo zaradi iskanja članov tima, iskanja materiala, in-
formacij na različnih koncih, … Vse to je seveda delo, a ne 
prinaša nobene vrednosti, samo občutek o pomanjkanju 
časa.
Situacijo lahko izboljšamo z uporabo orodij sistema ka-
kovosti, s katerimi lahko sistematično izboljšujemo zna-
nja izvajalcev glede organiziranosti procesa zdravstvene 
obravnave, delovnega okolja in vodenja. 
Z zastavljanjem in realizacijo letnih ciljev, z zbiranjem 
povratnih informacij, z zapisi in uporabo kliničnih poti, 
organizacijskih predpisov, drugih protokolov, s poroča-
njem o zapletih in izvedenih korektivnih ukrepih, merje-
nju  kazalnikov kakovosti in ukrepanjih glede na rezultate 
le-teh, pa lahko dosežemo že  »višjo« kakovost«.
Prav ta napredek bodo preučevali predhodno omenjeni 
presojevalci.

Pogledali bodo dokumentacijo, iz katere bodo skušali 
med razgovorom z zaposlenimi razbrati:
-  enoten pristop k zdravstveni obravnavi pacienta,
-  enoten pristop k delovnim postopkom s tehničnega in 

poslovnega področja,
-  kakšno je zadovoljstvo pacientov in zaposlenih ter se-

veda 
-  usklajenost delovanja bolnišnice z zahtevami medna-

rodnega standarda.

Naša naloga je, da pregledamo in pripravimo dokumen-
tacijo, s katero rokujemo in obvladujemo procese/po-

stopke, se pogovorimo z zaposleni-
mi o trenutnem stanju ter stremimo 
k vzpostavitvi metod in izpolnjeva-
nju pogojev v praksi, ki omogočajo 
ponovitev dobrih praks.

Zunanje presoje nam pogosto »pri-
nesejo« nov vidik organiziranosti 
procesov, ki pokažejo, kako uspešni 
in učinkoviti smo pri obvladovanju 
vsakodnevnih obveznosti.  

Zaključujem z mislijo zdravnika in pravnika, ki aktivno de-
luje v slovenskem prostoru, in  je na 13.  konferenci Mana-
gement in vodenje v zdravstvu med drugim povedal tudi 
to, da je zdravstveno varstvo kakovostno takrat, ko ljudje 
zaradi njega potrebujejo manj zdravstvenih storitev, in ko 
ljudje dobijo pravo storitev ob pravem času (Bojan Popo-
vič).

Na intranetni podstrani Kakovost so objavljene 
naslednje informacije: 
o Zdravstveni kazalniki kakovosti
o Predloge za oblikovanje dokumentov SVK
o Standard DIAS (DNV)
o Sprejeti dokumenti SVK po področjih
o Dokumenti sistema vodenja kakovosti ISO 

9001:2008.

 

PRODAM POSLOVNI PROSTOR 
NA DOBRNI V PARKU
54 m2, kvalitetno adaptirano 2009

Prostor je primeren za zdravniško ordinacijo, lepotni 
salon, apartma, pisarno ali stanovanje

 
·    na izjemni lokaciji sredi parka z razgledom na 100-letna  
    drevesa
 
·    v pritličju z lastnim vhodom

·    z lastnim el. ogrevanjem in talnim el. ogrevanjem

·    z varovanjem, senzorjem proti izlivu vode ter senzorjem  
     za požar

·    internet, kabelska tv

·    z urejenimi sanitarijami

 
Kontakt: 
Barbara 030 22 10 10
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Upokojil se je Marjan Lorbek, 
prof. biologije, vodja hematološkega laboratorija

Kolektiv Oddelka za laboratorijsko medicino

Po 41 letih delovne dobe je 30. 12. 2015 svojo poklicno 
pot sklenil sodelavec in vodja hematološkega labora-

torija, Marjan Lorbek, prof. biologije. 

V naši bolnišnici se je zaposlil 2. 9. 1974, in sicer ga je pod 
svoje okrilje sprejela takratna predstojnica Laboratorija, 
mag. Vida Kovačič, mag. farmacije. Po strokovnem izpo-
polnjevanju na hematološki kliniki v Ljubljani je prevzel 
strokovno vodenje hematološkega in urinskega laborato-
rija, ki je v tistem času deloval v traktu internega oddelka. 
Na svoji karierni poti se je s selitvami  srečal še nekajkrat: 
po nekaj letih delovanja na traktu internega oddelka je 
sledila selitev omenjenega laboratorija v kletne prosto-
re bolnišnice, z ukinitvijo dežurne in z uvedbo izmenske 
službe pa ponovna selitev, tokrat v montažno zgradbo 
izven bolnišnice. Poplava leta 1990 je botrovala začasni 
preselitvi laboratorija v improvizirane prostore bivše to-
varne Lik Savinja na lokaciji današnjega City centra.  

V sedanje prostore v prvem nadstropju novega dela bol-
nišnice se je z laboratorijem preselil leta 1992 in tako stro-
kovno zadihal ob najsodobnejši opremi. 
Profesor Lorbek je vsa ta leta pomembno prispeval k ra-
zvoju hematološke in urinske dejavnosti. Nabava hema-
tološkega števca Coulter, leta 1985, je na področju he-
matologije pomenila zelo velik napredek, saj smo s tem 
zamenjali kapilarni odvzem krvi z venoznim, klasični po-
stopek štetja krvnih celic pod mikroskopom, odčitavanje 
hematokrita v mikrohematokritni centrifugi in merjenje 
hemoglobina na spektrofotometru. Na tem mestu je s 
strokovnega vidika vsekakor treba poudariti še njegovo 
dobro sodelovanje s hematologom Pavlom Drnovškom, 
dr. med., in  njegovimi nasledniki. 

Profesor Lorbek je v delovni sredini poznan kot velik stro-
kovnjak na področju določanja diferencialne krvne slike, 
kjer bomo njegove izkušnje tudi najbolj pogrešali. V šte-
vilkah je težko izraziti, koliko diferencialnih slik je pregle-
dalo njegovo oko, kajti kljub napredovali tehnologiji os-
taja pregled določenih preparatov z mikroskopom edini 
možen način preiskave.  

V vseh teh letih delovanja je s pokončno držo in optimiz-
mom prebrodil kar nekaj težkih trenutkov. Z diplomat-
skim vodenjem in veliko mero potrpljenja je vzdrževal 
dobre odnose med zaposlenimi, znal pa je tudi vzposta-
viti dober odnos in sodelovanje z vsako generacijo. Rad 
je posredoval izkušnje in znanje tako zaposlenim kot tudi 
študentom različnih poklicnih skupin.

Dragi Marjan, skupaj smo preživeli veliko lepih in manj le-
pih trenutkov. Še posebej te bomo pogrešali hematologi, 
ki smo še kakšno dodatno uro ali celo kar dan preživeli 
skupaj s tabo izven prostorov laboratorija. Zavedal si se, 
da so dobri odnosi med sodelavci pomembni za uspešno 
delo in sodelovanje. Znal si nas motivirati z lepo besedo, 
se z nami pošaliti, bil vedno pripravljen poslušati naše 
želje in predloge, znal pa si z nami deliti tudi veselje ka-
kor tudi stisko in vsakdanje skrbi. Zate je vedno veljalo 
načelo, kot si v šali rad dejal, da si »stara dunajska šola 
– balkanska smer«, saj nikoli nisi pozabil na drobne po-
zornosti svojih sodelavcev. Baterije smo si polnili s skup-
nimi druženji na novoletnih zabavah, izletih po Sloveniji 
in izven nje. Kot navdušen športnik si nas spodbujal k ra-
znim aktivnostim, med drugim si nas učil smučati in nam 
razkazoval lepoto slovenskih planin. Čeprav smo si tako 
pridelali kakšno buško, žulje ter druge poškodbe, smo se 
na delovna mesta vedno vračali zadovoljni, dobre volje, 
polni vtisov in lepih spominov, na katere nas bodo spo-
minjale prenekatere fotografije. 

Dobre odnose si vzdrževal tudi z ostalimi zdravstvenimi 
sodelavci, tudi izven naše bolnišnice. S svojim širokim 
znanjem in strokovnimi izkušnjami si jim nesebično po-
magal in velikokrat razrešil marsikatero dilemo. Zadnje 
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Ime in priimek NAZIV Pričetek 
izobraževanja Kraj napotitve

Prim. izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med. Strokovni sestanek sekcije za 
citopatologijo 11. 12. 2015 LJUBLJANA

Izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med. 8th International Conference on 
Cachexia 6.-7. 12. 2015 PARIZ

Asist. dr. Dragan Kovačič, dr. med. Uporabna kardiologija 2016 29.-30. 1. 2016 PORTOROŽ

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., - svetnik MRMI 2016 21.-23. 1. 2016 DOLENJSKE 
TOPLICE

Prim. izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med. Obravnava zdrave nosečnice v 
ginekološki dispanzerski ambulanti 22. 1. 2016 MARIBOR

Asist. Andrej Strahovnik, dr. med. MRMI 2016 21.-23. 1. 2016 DOLENJSKE 
TOPLICE

Izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med. 9. mednarodni kongres o 
hemodinamskem monitoriranju 26.-27. 2. 2016 ZAGREB

Izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med. HPH Conference 9.-12. 6. 2015 OSLO

Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(po potnih nalogih) za obdobje 
december 2015 – februar  2016

delovne dni so te presenetili tudi nekateri kolegi, s kate-
rimi si sodeloval v času svojega službovanja in tako ste 
še zadnjič skupaj razpravljali o strokovnih zadevah in se 
spominjali skupnih trenutkov.

Hematologijo si zapustil v dobri kondiciji in na mlajšega 
naslednika z vso ljubeznijo prenesel svoje znanje za na-
daljevanje tvojega dela. Upamo, da se bomo v tako dobri 

kondiciji, kot je tvoja, upokojevali tudi mi. 
Podarjeni mikroskop enookularec naj te spominja na tvo-
je začetke in tvojo specialnost. 
Marjan, želimo ti veliko športnih in morskih užitkov, za 
katere do sedaj nisi imel dovolj časa. 

Pa ne pozabi na svoje sodelavce in pridi kdaj na klepet 
ob kavici.

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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I Stanje 
zaposlenih na 

dan 29. 2. 2016 
(določen, nedoločen čas, prihodi 
in odhodi v DECEMBRU 2015 ter 
JANUARJU in FEBRUARJU 2016)

Stanje zaposlenih na dan 
29. 2. 2016: 1819 delavcev

Prihodi v decembru  2015 ter 
januarju in februarju 2016
• 2 zdravnika specializanta 
• 2 zdravnika specialista
• 10 zdravnikov brez specializaci-

je/zdravnikov po opravljenem 
sekundariatu (pripravnikov)

• 2 zdravnika brez specializaci-
je/zdravnika po opravljenem 
sekundariatu (sobni zdravnik)

• 1 dipl. fiziot. – pripravnik
• 2 radiološka inž. – pripravnika
• 24 dipl. m. s. 
• 15 tzn, sms 
• 12 tzn, sms – pripravnikov
• 1 laboratorijski tehnik
• 11 administratork
• 1 bolničar – pripravnik
• 2 bolničarja
• 2 spremljevalca
• 1 strežnica
• 1 vzdrževalec
• 1 dietni kuhar
• 1 slaščičar
• 1 vzdrževalec perila

Odhodi v decembru 2015 ter 
januarju in februarju 2016
• 3 zdravniki specialisti 
• 3 zdravniki specializanti
• 12 zdravnikov brez specializa-

cije/zdravnikov po opravlje-
nem sekundariatu (pripravniki)

• 1 analitik v lab. medicini
• 1 farmacevt
• 3 dipl. m. s.
• 2 strokovna vodja
• 1  tzn, sms
• 9  tzn, sms – pripravniki
• 1 administratorka
• 1 natakar

Delovni jubileji v januarju, 
februarju in marcu 2016

10 LET
1. Silva Boršič, Šivalnica
2. Mojca Mažič, Oddelek za intenzivno interno medicino
3. Katarina Planinc Pustovrh, Dermatovenerološki oddelek
4. Anja Trbežnik, Oddelek za bolezni prebavil

20 LET
1. Ante Igor Jeremić, Travmatološki oddelek
2. Darko Kovačić, Dializni center 
3. Dušan Kragelj, Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje
4. Polona Mazi Blatnik, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino 

operativnih strok in terapijo bolečin
5. Barbara Milčinović, Očesni oddelek
6. Darja Nunčič, Področje zdravstvene nege
7. Barbara Podkrižnik, Področje zdravstvene nege
8. Bernardka Šibal Planko, Oddelek za bolezni prebavil
9. Irena Uranjek, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino ope-

rativnih strok in terapijo bolečin

30 LET
1. Irena Ajdnik, Urgentni center Celje
2. Marjana Grobelšek, Urgentni center Celje
3. Karmen Jazbec, Travmatološki oddelek
4. Natalija Vidič, Administracija specialističnih ambulant

Vsem jubilantom čestitamo!

Zaključeni študiji zaposlenih 
• Brigita Pliberšek, dipl. upr. org., je 8. 12. 2015 uspešno zagovarjala po-

diplomski magistrski študij 2. stopnje na Fakulteti za upravo Ljubljana 
in pridobila strokovni naslov »magistrica upravnih ved«;

• Manja Antonič, dr. med., je 18. 12. 2015 uspešno zagovarjala doktorsko 
disertacijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani in pridobila pravico do 
znanstvenega naslova »doktorica znanosti«; 

• Darja Podsedenšek, dipl. m. s., je 18. 12. 2015 uspešno zagovarjala po-
diplomski magistrski študij 2. stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede 
v Mariboru in pridobila strokovni naslov »magistrica zdravstveno-soci-
alnega managementa«;

• Kristina Vulović je 29. 1. 2016 uspešno zaključila visokošolski strokovni 
študijski program 1. stopnje na Fakulteti za komercialne in poslovne 
vede Celje in pridobila strokovni naslov »diplomirana ekonomistka 
(VS)«;

• Alen Verdinek je 2. 3. 2016 uspešno zaključil visokošolski strokovni štu-
dijski program 1. stopnje na Fakulteti za vede o zdravju Izola in pridobil 
strokovni naslov »diplomirani zdravstvenik (VS)«.

IZVOLITEV V NAZIV
• Boris Ban je 21. 12. 2015 pridobil diplomo Evropskega združenja za 

anesteziologijo in intenzivno medicino (EDAIC)
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Različni obrazi bolečine
Mag. Vesna Papuga,  dr. med. 
Oddelek za anestezijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin 

Bolečina je tisto, kar pacient navaja kot bolečino.

Moja molčečnost je druga beseda za bolečino.

Ni človeka, ki v svojem življenju ni čutil bolečine. Boleči-
na je neprijetna čutna in čustvena zaznava, povezana z 
dejansko ali potencialno poškodbo tkiva (International 
association for the study of pain – IASP). To je obrambni 
mehanizem, ki ohranja integriteto našega telesa. Bole-
čino začutimo z vsemi čuti, hkrati se na njo odzivamo 
podzavestno. Izkušnja bolečine je proces medsebojnega 
delovanja somatosenzoričnih, čustvenih, kognitivnih in 
genetskih dejavnikov ter strukturnih sprememb v mož-
ganih, ki nastanejo zaradi plastičnosti živčevja.
Leta 2001 sta IASP in komisija, akreditirana s strani SZO 
(Joint commission on accreditation of healthcare organiza-
tions), določili standarde in bolečino opredelili kot peti 
vitalni znak, ki naj bi ga spremljali in beležili kot ostale 
vitalne parametre.

Pri poškodbi tkiva se iz poškodovanih celic izločajo šte-
vilni posredniki vnetja. To povzroča draženje živčnih 
končičev (mielinizirana A-δ in nemielizirana C-vlakna) in 
njihovo aktivacijo ter širjenje žil in edem tkiva. Iz poško-
dovanega tkiva v možgane prihajajo številni signali in ob-
vestila o poškodbi (somatska, nociceptivna bolečina). Če 
so signali kratkotrajni in ne preveč neprijetni, se to konča 
z zaznavo neprijetnega enkratnega dogodka (kot je npr. 
pik komarja). Kadar je poškodba tkiva večja in obsežnej-
ša, je zaznava v naših možganih alarm, da se telo odzove z 
umikom. Močna bolečina povzroča spremembo dihalne 
funkcije, neravnovesja izvencelične tekočine in elektroli-
tov, poveča se aktivnost simpatičnega živčnega sistema 
(pospešen srčni utrip, motnje srčnega ritma, slabost), 
poveča se delovanje glukokortikoida in nastane hipergli-
kemija, porabijo se beljakovine (hiperkatabolizem), pride 
do imunosupresije in povečane občutljivosti za okužbe 

ter nastane progresivna okvara vseh organskih sistemov. 
Iz poškodovanega tkiva še nekaj časa prihajajo neprije-
tni občutki, kot so skelenje, pikanje, zbadanje, tiščanje. 
Takšne občutke imenujemo akutna bolečina. Potem, ko 
se rana zaceli in vnetje pomiri,  bolečina izgine. Vendar 
se ta neprijetni dogodek za dalj časa zapiše v naših mož-
ganih (kot odtis v glini) in se lahko ponovno obudi. Tako 
vonj po razkužilu v bolnišnici lahko prikliče neprijetne 
spomine na dogodek iz preteklosti in povzroči nemir, 
strah, zaskrbljenost, nenadzorovano paniko. Akutna bo-
lečina predstavlja opozorilni zaščitni  mehanizem, ki nas 
opozarja na škodljive nevarnosti.

Kadar vzroka za pojav bolečine ni možno  odstraniti 
(degenerativne mišično-skeletne bolezni) ali akutna bo-
lečina ni ustrezno zdravljena in traja več kot tri mesece, 
govorimo o kronični bolečini. Bolečina izgubi zaščitno 
funkcijo, pogosto se ne ujema z dejansko okvaro tki-
va in ne reagira na vzročno zdravljenje. Bolečina ostaja 
kot osnovni  vzrok bolezni. Kot posledica dolgotrajnega 
draženja v  možganih nastanejo (pogosto nepopravljive) 
funkcionalne, kemične in strukturne spremembe, ki lah-
ko aktivirajo bolečinsko omrežje, in so vzrok za pojav kro-
nične bolečine. Te strukturne spremembe v možganih so 
lahko vključene tudi v čutno, čustveno in kognitivno ob-
delavo informacij. Centralna vzdraženost se kaže kot po-
večana aktivacija nevronov zadnjih korenin hrbtenjače in 
lažji prenos bolečine. Kot odziv na nenehno draženje se 
struktura možganov spremeni (plastičnost možganov). 
Kronična bolečina zmanjša fizično aktivnost, pripelje do 
oslabelosti mišic in sklepov, slabša imunski sistem, po-
večuje občutljivost za okužbe, je vzrok za motnje spanja, 
anksioznost in depresijo, poslabša telesno in duševno 
zdravje,  kakovost življenja, psihosocialno in ekonomsko 
stabilnost pacienta.  Pojavijo se telesne, vedenjske, soci-
alne in duševne  motnje. Bolečino spremljajo spremem-
ba razpoloženja, strah, tesnoba, depresija, sprememba 
osebnosti in družabnih stikov, utrujenost, slabost, motnje 
spanja, izguba apetita, zmanjšanje fizične sposobnosti in 
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samomorilska nagnjenja. Vse to vpliva na način odziva-
nja in soočanja z bolečino. Pojavnost kronične bolečine 
v Evropi je 19 %, bolj pogosto pri ženskah. Prevladuje-
jo bolečina v križu (47 %), osteoartritisi (40 % ) (obraba 
kolka, kolena, rame) migrenski glavobol ter nevropatska 
bolečina.

Pri zdravljenju kronične bolečine je potrebna multidisci-
plinarna obravnava, ki zahteva tudi biosocialno in psiho-
loško obravnavo, kombinacijo zdravil, zmanjšanje strahu 
in tesnobe pacienta, sodelovanje in motivacijo pacienta, 
zaupanje v zdravnika in zdravljenje, oceno pričakovane-
ga izida zdravljenja ter preprečevanje nastanka kronične 
bolečine. Tako dosežemo vzpostavitev  mehanizmov ja-
čanja endogene analgezije.   

V medicini poznamo tudi  nevropatsko bolečino, ki je bi-
ološko neupravičena in je posledica poškodbe ali bolezni 
somatosenzornega sistema. Bolečino opisujejo kot peko-
čo, zbadajočo, mravljinčenje, nemir, gomazenje, tiščanje. 

Pogosto je to tudi občutek hladnih ali pekočih okončin. 
Velikokrat se neprijeten občutek pekoče bolečine, pika-
nja, gomazenja, še okrepi ponoči, ko se pacient umiri. 
Nevropatska bolečina je lahko centralna (po možganski 
kapi, pri siringomieliji, multipli sklerozi, popoškodbena 
hrbtenična bolečina), periferna (nevralgija trovejevnega 
živca, sindrom karpalnega kanala, postherpetična nevral-
gija, popoškodbena nevralgija, tumorska kompresija in 
infiltracija živca, nevropatija kot posledica obsevanja), 
multifokalna (diabetična, nevropatija po kemoterapiji) 
ter simetrična (diabetična, alkoholna, toksična polinevro-
patija). Taka bolečina se ne odziva dobro na zdravila proti 
bolečinam, tudi ne na močna opioidna zdravila. Potrebna 
je kombinacija zdravil in modulacija zaznave bolečine.  

Duševna bolečina se pojavi brez organskega vzroka in 
brez poškodbe tkiva. Na bolnika deluje enako močno kot 
somatska bolečina (mišična bolečina, bolečina v sklepih).  
Spremljajo jo žalost, zaskrbljenost, tesnoba, misli o samo-
moru, občutek nemoči, nespečnost, nemir, razdražljivost, 
pomanjkanje energije, izguba apetita in telesne teže. 
Prepoznavanje duševne bolečine zahteva od terapevta 
posluh in veliko potrpljenja. Pri zdravljenju protibole-
činska zdravila niso učinkovita.
 

Kako ovrednotimo bolečino?

Večinoma pacienti svoje bolečine ne znajo opisati, nava-
jajo samo, da jih boli.

Če primerjamo: vsi poznamo pomen besede mleko. Mle-
ko opišemo kot belo, toplo, hladno, kislo in podobno. 

Tudi besedo bolečina poznamo. Lahko verjamemo, da 
nekoga močno boli, vendar je doživljanje bolečine pri 
vsakem posamezniku drugačno. Edina objektivna in re-
snična je pacientova subjektivna ocena jakosti bolečine. 
Zato mu je treba omogočiti, da svojo bolečino ovrednoti 
in jo tako naredi prepoznavno. Oceno jakosti bolečine je 
treba zabeležiti v pacientovo dokumentacijo. 

Bolečino pacienti opišejo kot malo, srednje močno, moč-
no, neznosno, utripajočo ali zbadajočo, ostro ali topo, 
občasno ali neprekinjeno, lokalizirano ali difuzno. Težje 
ovrednotijo jakost svoje bolečine, saj je nimajo s čim pri-
merjati. Na oceno jakosti bolečine vplivajo tudi psihično 
stanje pacienta, njegova pričakovanja, socialna stiska, za-
upanje v zdravnika in način zdravljenja.  

Glede na to, da je občutek bolečine subjektiven, tuje bo-
lečine ne čutimo. Za objektivno oceno jakosti bolečine 
uporabljamo različne lestvice.  

Verbalna lestvica omogoča oceno bolečine z besedo: sta-
nje brez bolečine, blaga bolečina, srednje močna boleči-
na, močna bolečina, neznosna bolečina (Slika št. 1).
Numerična lestvica (NRS) ocenjuje bolečino s številko na 

Slika 1. Prikaz najbolj pogosto uporabljanih lestvic za 
oceno jakosti bolečine: numerična lestvica – NRS (0–10), 
verbalna lestvica (VRS – Verbal rating scale (brez boleči-
ne, blaga bolečina, srednje močna bolečina, močna bo-
lečina, neznosna bolečina), vizualno analogna lestvica – 
VAS na lestvici od ocene brez bolečine (=0) do nevzdržna 
bolečina (=10) in lestvica obrazov
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Tabela št. 1. PAINAD lestvica za oceno jakosti bolečine pri 
dementnih pacientih

OCENA BOLEČINE PRI BOLNIKIH Z DEMENCO (MOTNJAMI 
ZAVESTI) 
PAINAD LESTVICA

OD VOKALIZA-
CIJE  NEODVIS-
NO DIHANJE

NORMALNO 0

OBČASNO TEŽAVNO, KRATKE DOBE 
HIPERVENTILACIJE 1

ZELO GLASNO DIHANJE, DOLGA 
DOBA HIPERVENTILACIJE 2

NEGATIVNA 
VOKALIZACIJA

BREZ 0

OBČASNO STOKANJE IN JEČANJE, 
TIŠJI GOVOR Z NEGATIVNIM ZNAČA-
JEM ALI Z NESTRINJANJEM

1

PONAVLJAJOČI KLIC NA POMOČ, 
GLASNO STOKANJE IN JEČANJE, JOK 2

GOVORICA 
TELESA

SPROŠČENA 0

NAPETA, NEENAKOMERNO POSPEŠE-
VANJE, ŽIVČNOST 1

NAPET, STISNJENE PESTI, KOLENA 
PRITEGNJENA K TELESU, ODRIVANJE 
ALI PRITEGOVANJE K SEBI, UDAR-
JANJE

2

UTOLAŽLJI-
VOST

NI POTREBE 0

UTOLAŽLJIVOST Z GLASOM ALI DOTI-
KOM, PREUSMERJANJE POZORNOSTI 
DRUGAM

1

UTOLAŽLJIVOST NI MOŽNA, POZOR-
NOSTI NI MOŽNO SPELJATI DRUGAM 2

OCENA STOPNJE BOLEČINE

BREZ BOLEČINE 0

BLAGA BOLE-
ČINA 1-3

SREDNJE MOČ-
NA OBVEZNA APLIKACIJA VNAPREJ PRED-

PISANIH ZDRAVIL ZA LAJŠANJE PREBI-
JAJOČE BOLEČINE

4-5

ZELO MOČNA 7-9

NAJHUJŠA 
BOLEČINA 10

lestvici od 0 do 10, tako da 0 pomeni stanje brez bolečine 
in 10 stanje nevzdržne, neznosne bolečine (Slika št. 1).

Enako občutljiva je vizualno analogna lestvica (VAS). Pa-
cient naj bi na črti, dolgi 10 cm, ki je na enem koncu oz-
načena kot stanje brez bolečine, in na drugem kot stanje 
neznosne bolečine, označil, kako ocenjuje svojo bolečino 
(Slika št. 1).

Če pacient ne zna oceniti svoje bolečine, ali gre za otroka, 
uporabljamo lestvico obrazov, na kateri označi, kako se 
trenutno počuti (Slika št. 1).

Pri dementnih pacientih je ocena jakosti bolečine težav-
na, saj je besedni stik otežen in  zahteva skrbno opazo-
vanje ter beleženje nebesednega odziva pacienta na bo-
lečino (način dihanja, vokalizacija, govorica telesa, ali je 
možna tolažba). Pri oceni jakosti bolečine uporabljamo 
različne lestvice in točkovne sisteme, kot je to PAINAD 

lestvica (Tabela št. 1). Odzivanje bolnika na bolečino toč-
kujemo s točkami 0, 1 in 2.  Skupno število točk 0 pomeni 
stanje brez bolečine. Največje število točk je 10 in pome-
ni najhujšo možno bolečino. Kadar je število točk 4–10, 
to pomeni, da je obvezna aplikacija vnaprej predpisanih 
analgetikov v enakih časovnih presledkih.

Pacienta je treba večkrat na dan vprašati, kako ocenjuje 
jakost bolečine. Uporabiti je treba lestvico, ki je primer-
na  za določenega posameznika. Pacienta naj o jakosti 
bolečine vprašata tako zdravnik kot medicinska sestra, ki 
skrbita zanj. Oceniti je treba jakost bolečine v mirovanju 
in med gibanjem, pred aplikacijo in vsaj 30–60 minut po 
aplikaciji analgetika. Tako ocenimo, ali sta izbira in odme-
rek analgetika primerna. Če se pojavi ostra, prebijajoča 
bolečina, je treba predvideti odrešilni odmerek hitro de-
lujočega analgetika, ki ga moramo uporabiti nemudoma. 
 Preprečevanje bolečine je osnovna človekova pravica.

Zahvala
Ga. mag. dr. Vesna Papuga,

dne 21. 12. 2015 sem bila napotena v vašo am-
bulanto zaradi hudih nevropatskih bolečin. Pri-
poročili ste mi kremo Pain Direct, ki je bila zelo 
učinkovita, saj so se bolečine umirjale s ST 8 do 
3-4. Ko sem prenehala z mazanjem, se je bolečina 
zopet pojavila in od ponovnega pregleda pri vas, 
dne 18. 1. 2016, se mi je stanje odlično izboljšalo. 
Bolečin ni več in psihično stanje je zelo dobro.
Hvala vam gospa doktorica.

Pacientka Neža Vidmar

Moli, da ti nikoli ne bo treba pretrpeti 
vsega,
kar lahko preneseš.
                                          Judovski izrek

Trpljenje so dali skalam, a ga niso prenesle,
pa so ga dali človeku.
                                        Armenska modrost

Zdrav človek ima tisoč želja, bolan le eno.
                                       Anton Pavlovič Čehov
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Tisoč anestezij pri preiskavah z 
magnetno resonančnim tomografom
Rajko Kandare, dr. med. 
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin

Od avgusta 2006 do danes je naš Oddelek za aneste-
ziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in 

terapijo bolečin opravil že tisoč in še nekaj anestezij pri 
pacientih, ki so potrebovali diagnostični pregled z ma-
gnetno resonančnim tomografom – slikanje z magnetno 
resonanco (MRI). Anestezijo so potrebovali večinoma ot-
roci do šestega leta starosti zaradi pričakovanega težjega 
sodelovanja oziroma nemira med preiskavo in pa odrasli 
v glavnem zaradi klavstrofobij. Nekaj pacientov je bilo 
treba slikati v anesteziji zaradi hudih bolečin, ki jim jih 
je povzročal položaj, v katerem je moralo biti opravljeno 
diagnostično slikanje (npr. bolečina v križu), nekaj pa je 
bilo tudi takšnih, ki so bili v nezavesti zaradi same bolezni 
(intubirani bolniki, ki se zdravijo na intenzivnih oddelkih). 

Anestezijska ekipa lahko oskrbi pacienta na več različnih 
načinov. Občasno je treba paciente popolno anestezirati. 
Takrat največkrat uporabimo intravenski in/ali inhalacij-
ski opoj, včasih pa je treba pacienta le pomiriti s pomočjo 
sedativa ali medicinske hipnoze. Slednje bo morda mo-
goče v prihodnosti, saj medicinska hipnoza zahteva več 
časa kot ostale oblike lajšanja in odprave psihičnih in psi-
hofizičnih težav. Za pripravo na medicinsko hipnozo in 
njeno izvedbo bi namreč potrebovali vsaj eno uro ali več. 

Notranji monitor ob MR tomografu

Klavstrofobija

Fobija je vrsta aksioznostne motnje, ki se izraža kot močan 
in vztrajen strah pred nekim predmetom, okoliščinami ali 
situacijo, običajno nesorazmeren z dejansko ogroženostjo. 
O fobiji govorimo, ko je strah tako intenziven, da človeku 
onemogoča normalno opravljanje aktivnosti in ga ovira v 
vsakodnevnem delovanju. Zaradi fobije se prizadeti na daleč 
izogiba tem predmetom, okoliščinam oz. situacijam, kadar 
pa to ni možno, se z njimi sooča z velikim nelagodjem. Za-
radi tega ima lahko velike težave pri opravljanju poklica ali 
v družbi.

Klavstrofobija je strah pred zaprtimi prostori in psiho-
loško omejujočimi situacijami. Posamezniki, pri katerih so 
izraženi znaki klavstrofobije, se navadno bojijo omejevanja 
na več različnih načinov oz. omejevanja v mnogih različnih 
prostorih, kot so npr. majhne sobe, predori, dvigala, vlaki, 
avtobusi in prenatrpani prostori. Mnogi se bojijo tudi zadu-
šitve. Ljudje s klavstrofobijo lahko brez večjih posledic, razen 
stalnega izogibanja tesnobnim situacijam, živijo celo življenje. 
Do težav pa prihaja, ko mora takšna oseba opraviti različne 
diagnostične zdravstvene postopke, ki zahtevajo mirno leža-
nje v ozkem tunelu ali celo fiksacijo glave.

Vir: Wikipedija
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Novi zunanji monitor

Novi zunanji monitor – demonstracija prikaza vseh para-
metrov

Spoštovani
V SB Celje v letošnjem letu praznujemo visok jubilej, in sicer 50-letnico celjske anestezije. Ob tej prilož-
nosti bi izdali zbornik in imeli manjšo slovesnost. 
Prosim vas v imenu bolnišnice  in oddelka, da nam pošljete fotografije,  članke, misli, karikature, oziroma 
kar koli vam pade na pamet. V poštev pridejo tudi skice in vici o anesteziologih. To pošljite najkasneje do 
zadnjega maja 2016 na e-mail anest@sb-celje.si  (Zadeva  » zbornik«) oziroma v pisni obliki na naslov 
Anestezija SB Celje, Oblakova 5, 3000 Celje.
Slovesnost  bo sredi septembra. O datumu in kraju vas bomo še  obvestili. 
Prosim, da obvestite tudi druge izven bolnišnice, če so pripravljeni kaj prispevati.
Hvala za vsak prispevek in na svidenje v mesecu septembru. 

Rajko Kandare, predstojnik Oddelka za anestezijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin

Obdelava MRI slik, opravljenih pri anesteziranih pacien-
tih, je po mnenju rentgenologov primerljiva z ostalimi 
centri v Evropi, kjer izvajajo anestezijo pri tovrstnih pre-
iskavah. 

Do lanskega leta smo uporabljali monitor, ki je lahko 
nadziral le frekvenco srca in nasičenost arterijske krvi s 
kisikom. V začetku leta 2016 pa smo dobili sodoben mo-
nitoring, ki je nameščen v samem prostoru za preiskavo, 
druga komponenta pa je v nadzorni sobi. Prenos po-
datkov s senzorjev na pacientu do monitorja poteka po 
brezžični povezavi. S tem monitorjem lahko nadziramo 
ne samo funkcije, ki smo jih nadzirali do sedaj, temveč 
tudi invazivni arterijski tlak, frekvenco dihanja in EKG ter 
še mnoge druge, ki jih pri prejšnjem monitoringu nismo 
mogli. S tem smo pripomogli k bolj kakovostnemu nad-
zoru pacienta. Potrebovali pa bi še »kletko«, ki bi omo-
gočala z intravenskimi črpalkami neprekinjeno dovajanje 
zdravil, ki so nemalokrat nujno potrebna pri kritično bol-
nih pacientih med dolgotrajno preiskavo. Takšna kletka 
deluje kot ščit za močna elektromagnetna polja in vanjo 
lahko namestimo občutljive elektronske naprave (črpalke 
in podobno), ki sicer v takem okolju ne bi delovale.

V dobrem in slabem

Jože pride v posteljo pijan kot 
mavra. Ploskne svojo Marijo po 
zadnjici in zavzdihne:
“Prav dobro nama je!”
“Tebi je mogoče že dobro,” je besna Marija, “meni pa je 
slabo zaradi tebe.”
Jože malo pomisli in reče:
“Veš kaj, matičar je rekel “v dobrem in slabem”. Sprosti 
se in zaspi.”
“Ja. Matičar je rekel tudi “dokler vaju smrt ne loči”. Zdaj 
se pa ti sprosti in zaspi, če upaš.”
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Pravilnik o raziskovalni dejavnosti
Simona Čretnik, univ. dipl. ekon.
Služba za pridobivanje evropskih sredstev

V Splošni bolnišnici Celje bo 23. 3. 
2016 v veljavo stopil nov Pravilnik 

o raziskovalni dejavnosti, v  katerem 
bodo urejena področja v bolnišnici, ki 
zajemajo:
• raziskovalno dejavnost,
• klinično preizkušanje zdravil in me-

dicinskih pripomočkov,
• nosilce raziskovalne dejavnosti in 

kliničnega preizkušanja ter ure-
janje medsebojnih odnosov med 
izvajalci,

• postopek sklenitve pogodbe o 
medsebojnem sodelovanju pri iz-
vajanju raziskovalne dejavnosti in 
kliničnega preizkušanja,

• določanje pravic in dolžnosti ude-
ležencev pri raziskovalni dejavno-
sti in kliničnem preizkušanju ter 

• financiranje raziskovalne dejavno-
sti in kliničnega preizkušanja.

Za raziskovalno dejavnost v naši bol-
nišnici so odgovorni predstojnik Od-
delka za raziskovalno delo in izobra-
ževanje, strokovni direktor in direktor.

Organizacijsko odgovornost za iz-
vedbo raziskovalne dejavnosti ima 
predstojnik Oddelka za raziskovalno 
delo in izobraževanje, ki pri svojem 
delu smiselno sodeluje z Referatom 
za izobraževanje, Medicinsko knjižni-
co, Etično komisijo bolnišnice, Službo 
za pridobivanje evropskih sredstev 
in vzpostavljanje notranjih kontrol v 
plačilnem prometu ter ostalimi služ-
bami bolnišnice glede na individual-
ne potrebe.

Pravilnik loči dve pomembni poglavji, 
in sicer raziskovalno dejavnost ter kli-
nično preizkušanje zdravil in medicin-
skih pripomočkov. 

Pod raziskovalno dejavnost štejemo 
akademske raziskave ter raziskave 
za potrebe pridobitve znanstvenih 
nazivov. Akademske raziskave so 
raziskave v okviru projektov ARRS-ja, 
v okviru EU FP, v okviru katerih koli 

akademskih raziskovalnih mrež in v 
okviru druge raziskovalne dejavnosti 
zavoda (doktorati, magisteriji). Med 
akademske raziskave spadajo tudi 
t. i. (angl.) “investigator initiated tri-
als”, ki za izvedbo lahko predvideva-
jo finančno nadomestilo za vsakega 
vključenega pacienta. To finančno 
nadomestilo je predvsem namenjeno 
za vzdrževanje raziskovalne dejavno-
sti v bolnišnici.

Vsi raziskovalci so dolžni pri vseh 
predstavitvah in objavah raziskav 
praviloma uporabljati logotip Splo-
šne bolnišnice Celje. Izjeme potrjuje 
direktor.
V sklopu raziskovalne dejavnosti je 
treba izpostaviti naslednje člene pra-
vilnika:
• priprava ideje akademske raziska-

ve,
• potrditev ideje in prijava na razpis,
• stroškovnik akademske raziskave,
• sklenitev pogodbe o sofinancira-

nju projekta,
• partnerstvo v projektu,
• izvajanje projekta in poročanje o 

akademski raziskavi,
• projektna skupina in oblika dela 

projektne skupine,
• nagrajevanje akademskih razi-

skav.

V klinično preizkušanje zdravil in 
medicinskih pripomočkov spadajo 
raziskave, ki jih naroči in plača farma-
cevtska industrija ali drug naročnik 
izven bolnišnice. Raziskava sodi v to 
kategorijo, če protokol in analizo re-
zultatov naredi naročnik, raziskovalec 
pa le opravi zahtevano v protokolu in 
rezultate izroči naročniku. V to kate-
gorijo spadajo tudi postmarketinške 
raziskave zdravil, pri katerih vsa pri-
dobljena sredstva ostanejo v razisko-
valnem skladu, raziskovalci pa niso 
upravičeni do plačila.

Klinična preizkušanja se izvajajo, če 
imajo soglasje Etične komisije bolni-
šnice, če kadrovska zasedba dopušča 
njihovo izvedbo, in če so ekonomsko 
smotrne. Potekajo na podlagi sklenje-
ne pogodbe med bolnišnico in naroč-
nikom.

Pred začetkom kliničnega preizkuša-
nja sta s tem seznanjena predstojnik 
oddelka, na katerem naj bi klinično 
preizkušanje potekalo in predstojnik 
Oddelka za raziskovalno delo in iz-
obraževanje, ki potrdita, da obstaja 
interes za izvajanje kliničnega preiz-
kušanja.

»Organizacijsko odgovornost za 
izvedbo raziskovalne dejavno-
sti ima predstojnik Oddelka za 
raziskovalno delo in izobraževa-
nje, ki pri svojem delu smiselno 
sodeluje z Referatom za izobra-
ževanje, Medicinsko knjižnico, 
Etično komisijo bolnišnice, Služ-
bo za pridobivanje evropskih 
sredstev in vzpostavljanje not-
ranjih kontrol v plačilnem pro-
metu ter ostalimi službami bol-
nišnice glede na individualne 
potrebe.«
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Glavni raziskovalec mora za postopek 
priglasitve kliničnega preizkušanja iz-
polniti še:
-  vlogo za klinično preizkušanje, 

ki jo naslovi na Etično komisijo 
bolnišnice, 

-  vlogo za ocenitev finančnega 
dela kliničnega preizkušanja, ki 
jo naslovi na Službo za pridobiva-
nje evropskih sredstev in vzposta-
vljanje notranjih kontrol v plačil-
nem prometu.

O vlogi za klinično preizkušanje, ki jo 
obravnava Etična komisija bolnišnice, 
izda le-ta sklep, v katerem poda svo-
je soglasje.  Na podlagi izdelanega  
planskega stroškovnika pomočnik di-
rektorja za finance pisno potrdi vlogo 
za ocenitev finančnega dela klinične-
ga preizkušanja. Obe soglasji sta pos-
lani  koordinatorju in pravni službi ter 
predlagatelju.

Planski stroškovnik  kliničnega preiz-
kušanja mora pokriti vse stroške kli-
ničnega preizkušanja in je sestavljen 
iz naslednjih elementov:
•  neposredne materialne stroške in 
stroške storitev, ki izhajajo iz protoko-
la  kliničnega preizkušanja in v nobe-
nem primeru ne bremenijo sredstev 
ZZZS-ja (zdravstvena administracija, 
material, stroški pravnih in finančnih 
storitev, poštne storitve, …); 
•   od celotne vrednosti je 5 % oz. naj-
več 2.500,00 EUR namenjenih za po-
sredne stroške (vzdrževanje opreme, 
amortizacije, telefon, elektrika, voda, 
administrativni stroški, arhiviranje).
Glede na preliminarno opredeljene 
neposredne in posredne stroške je 
ostanek sredstev namenjen:
• 70 % sredstev organizacijski enoti 

ter raziskovalnemu timu za stroške 
dela – razdelitev po ključu (vključi-
tev pacienta cca 35 %, obiski cca 40 
%, vodenje študije cca 2 %, moni-
toring cca 5 %, sestrsko delo cca 15 
%) skupaj z vsemi davki in prispev-
ki,  ter

• 30 %  sredstev  raziskovalnemu 
skladu.

Postopek končne odločitve o odo-
britvi/zavrnitvi kliničnega preizku-
šanja sproži Pravna služba, in sicer 
na podlagi prejetega soglasja Etične 
komisije bolnišnice in mnenja po-
močnika direktorja za finance. S tem 
sklepom so določeni raziskovalni tim, 
predvideno število vključenih pacien-
tov s strani glavnega raziskovalca in 
posameznih članov raziskovalnega 
tima, planski stroškovnik raziskave in  
oblika dela raziskovalnega tima. Glav-
ni raziskovalec v bolnišnici je skrbnik 

sklenjene pogodbe o kliničnem pre-
izkušanju na strani bolnišnice. Naloge 
skrbnika so podrobno razložene v 26. 
členu tega pravilnika.
 
Raziskovalci obveznosti pri izvajanju 
raziskave načeloma opravljajo izven 
svojega rednega delovnega časa v 
bolnišnici. Če je predhodno dogovor-
jeno in odobreno, lahko raziskovalec 
storitve opravlja v rednem delovnem 
času, pri čemer morajo biti predhod-
no dogovorjeni časovni normativi za 
raziskave pri hospitaliziranih paci-
entih. Čas, porabljen za raziskavo pri 
pacientu, se odšteje iz evidence. Pri 
ambulantnih pacientih se uporablja 
elektronska registracija delovnega 
časa, ki je ločena od evidence po po-
godbi o zaposlitvi. Plačila na podlagi 
pogodbe o kliničnem preizkušanju so 
financirana iz sredstev, ki jih naročni-
ki plačajo Splošni bolnišnici Celje kot 
preizkuševalcu, in sicer na podlagi 
sklenjene pogodbe o izvajanju kli-
ničnega preizkušanja. Z vsakim razi-
skovalcem se sklene avtorska ali (oz.) 
podjemna pogodba, ki je po podpisu 
raziskovalca posredovana v Službo 
za pridobivanje evropskih sredstev 
in vzpostavljanje notranjih kontrol v 
plačilnem prometu.

»Pod raziskovalno dejavnost 
štejemo akademske raziskave 
ter raziskave za potrebe pri-
dobitve znanstvenih nazivov. 
Akademske raziskave so raz-
iskave v okviru projektov AR-
RS-ja, v okviru EU FP, v okviru 
katerih koli akademskih raz-
iskovalnih mrež in v okviru 
druge raziskovalne dejavnosti 
zavoda (doktorati, magisteri-
ji).«

»V klinično preizkušanje 
zdravil in medicinskih pri-
pomočkov spadajo raziska-
ve, ki jih naroči in plača far-
macevtska industrija ali drug 
naročnik izven bolnišnice. 
Raziskava sodi v to katego-
rijo, če protokol in analizo 
rezultatov naredi naročnik, 
raziskovalec pa le opravi zah-
tevano v protokolu in rezul-
tate izroči naročniku.«

Plačilo  raziskovalnemu timu na pod-
lagi odobrene razdelitve stroškov 
je opravljeno za vsak posamičen iz-
stavljen in plačan račun. Pri določa-
nju višine plačila  so upoštevani vsi 
predvideni stroški in storitve v zvezi 
s kliničnim preizkušanjem v skladu z 
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Zaščita prijaviteljev
Katja Ramšak, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

obračunskim stroškovnikom.  Vse os-
tale določbe, člene in priloge pravilni-
ka, ki zajemajo klinično preizkušanje, 
najdete na intranetu.

V pravilniku najdemo obrazložitev 
raziskovalnega sklada, ki služi za:
• izvedbo pilotskih projektov, 
• načrtovanje in izvajanje akadem-

skih raziskav (vključno z nabavo 
raziskovalne opreme), 

• pedagoško dejavnost bolnišnice, 

• nagrajevanje raziskovalcev, 
• prevajanje v angleščino in lektori-

ranje za pisce člankov in
• ostale stroške, ključne za razisko-

valno dejavnost bolnišnice, kar na 
predlog predstojnika Oddelka za 
raziskovalno delo in izobraževanje 
odobri direktor ali strokovni direk-
tor. 

Raziskovalni sklad se polni s sredstvi 
iz kliničnih preiskav, sredstvi akadem-

skih raziskav – investigator initiated 
trials, sredstvi bolnišnice, ki so vsako 
leto opredeljena v FN, ter drugimi viri.

Podrobno si lahko pravilnik in vse pri-
padajoče priloge, ki stopijo v upora-
bo s sprejetjem tega pravilnika, pog-
ledate na intranetu oz. ga preberete 
na oglasni deski vašega oddelka. Za 
vse informacije, ki zadevajo pravilnik, 
se lahko obrnete na naslov: 
simona.cretnik@sb-celje.si.

Izraz prijavitelj oziroma »žvižgač« opredeljuje osebo, ki 
izpostavlja, razkriva domnevno nepošteno ali nezako-

nito ravnanje, ki se pojavlja v javni ali zasebni organizaciji 
kot posledica nespoštovanja zakonov, pravil. Pri tem je 
pomembno, da so posamezniki, ki proaktivno pripomo-
rejo k prijavi suma korupcije zaščiteni, in ne kaznovani ali 
kako drugače preganjani.
Različne organizacije in ustanove spodbujajo državljane, 
da prijavijo delo na črno, davčno utajo, korupcijo in dru-
ga neetična ravnanja iz delovnega okolja. Le redki posa-
mezniki se odločajo prijaviti te nepravilnosti, saj se pri-
java, ki je podana v dobri veri, prehitro obrne proti njim.

Tudi v Sloveniji poznamo zgodbe ljudi, zaposlenih v jav-
nih ali zasebnih ustanovah, ki so javno razkrili različne 
podatke iz notranjega delovanja institucij, ki na njihovo 
delovanje mečejo slabo luč (kot npr. kršitve predpisov, 
malomarno ravnanje z javnimi ali zasebnimi sredstvi, 
korupcija, nepotizem, nesposobnost, ...) in zaradi tega 
postali žrtve povračilnih ukrepov na delovnem mestu. 
Od mobinga do izgube delovnega mesta in drugih nači-
nov, kako takšno osebo onemogočiti, namesto da bi bila 
deležna pohvale, saj opozarja na nepravilnosti, ki škodijo 
tako finančnemu stanju kot ugledu organizacije. Institut 
zaščite prijaviteljev je ključen tako za spodbujanje kot 
krepitev odkrivanja, preprečevanja ter odpravljanja nee-
tičnih ravnanj. Se sprašujete, zakaj spregovoriti? Ker nam korupcija 

jemlje denar iz žepov, ker našo službo po zvezah dobi-
jo drugi, ker nam korupcija onemogoča dostop do zdra-
vstvenih storitev, ker se posli sklepajo pod mizo, ker zara-
di korupcije stojimo v čakalnih vrstah dlje, ker korupcija 
zaustavlja gospodarsko rast in zmanjšuje konkurenčnost 
ter nenazadnje, ker korupcija znižuje investicije in ogroža 
socialno državo.

»Pri tem je pomembno, da so posamezni-
ki, ki proaktivno pripomorejo k prijavi 
suma korupcije zaščiteni, in ne kaznovani 
ali kako drugače preganjani.«
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»Pravilnik določa način prijave tovrstnih 
ravnanj z vidika zaščite prijavitelja, po-
tek postopka po podani prijavi ter način 
preprečevanja povračilnih ukrepov zoper 
prijavitelja in velja za vse zaposlene in zu-
nanje pogodbene sodelavce.«

V naši bolnišnici smo v zadnjem času naredili korak k zaš-
čiti prijaviteljev, saj smo sprejeli Pravilnik o zaščiti prija-
viteljev koruptivnih, neetičnih in nezakonitih ravnanj ter 

kršitev omejitev prejemanja daril, ki velja od 25. 2. 2016. 
Pravilnik določa način prijave tovrstnih ravnanj z vidika 
zaščite prijavitelja, potek postopka po podani prijavi ter 
način preprečevanja povračilnih ukrepov zoper prijavite-
lja in velja za vse zaposlene in zunanje pogodbene sode-
lavce.

Člani delovne skupine za načrt integritete vse sodelav-
ce naše bolnišnice pozivamo, da vsakdo, ki meni, da se 
od njega kot zaposlenega zahteva ravnanje, ki ima zna-
ke korupcije, neetičnega, nezakonitega ravnanja in krši-
tev omejitev prejemanja daril, ali je pri svoje delu priča 
takšnemu dejanju, ali se s tem namenom nad njim izvaja 
psihično ali fizično nasilje,  takšno dejanje takoj prijavi.

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

Začetek leta je vedno lep … vsi 
smo v pričakovanju pomladi, ki 

tudi v nas prebudi željo po aktivnem 
preživljanju časa. 
Naše misli mimogrede zaidejo in 
preštevajo, odštevajo in računajo 
lanski letni dopust, nov letni dopust 
in seveda planirajo bližajoče mese-
ce oddiha. Kako zelo naivni in hkrati 
ranljivi smo, je pokazal zadnji v jav-
nosti znani primer, ko so potrošniki 
tudi za leto vnaprej plačali turistične 
aranžmaje turistični agenciji, ki je 
kasneje razglasila stečaj. In potrošni-
ki so ostali brez denarja in brez po-
čitnic.

Da bo naše letošnje počitnikovanje 
uspešno, morda za začetek ponovno 
nekaj več o letnem dopustu. Vedno 
pogostejše je namreč vprašanje, ali 
lahko delavec planira mesec dni le-
tnega dopusta. Namreč vse pogoste-
je se delavci odločijo za daljša potova-
nja in počitnice, in to med poletjem. 
Torej, ali smo dolžni delavcu zagoto-
viti štiritedensko odsotnost meseca 
avgusta? Načeloma, seveda. Delavec 
pravočasno napove svojo odsotnost 
in nadrejeni njegovo odsotnost plani-
ra. Vendar pa pogosto žal ne gre tako 
lahko. Če delovni proces ne omogo-
ča daljše odsotnosti posameznega 

delavca, lahko nadrejeni njegovo 
prošnjo za daljšo odsotnost zavrne. 
Upoštevati je treba, da se letni do-
pust delavca planira upoštevajoč pot-
rebe delovnega procesa ter možnosti 
za počitek in rekreacijo delavca ter 
njegove družinske obveznosti. Starši 
šoloobveznih otrok imajo namreč v 
skladu z drugim odstavkom 163. čle-
na ZDR-1 pravico porabiti najmanj 
teden dni letnega dopusta v času 
šolskih počitnic. Delodajalec jim teh 
pravic ne more odreči, če to resneje 
ne ogroža delovnega procesa. Letni 
dopust je mogoče porabiti v več de-

»Če delovni proces ne omogo-
ča daljše odsotnosti posame-
znega delavca, lahko nadrejeni 
njegovo prošnjo za daljšo od-
sotnost zavrne. Upoštevati je 
treba, da se letni dopust delav-
ca planira upoštevajoč potrebe 
delovnega procesa ter možnos-
ti za počitek in rekreacijo delav-
ca ter njegove družinske obve-
znosti.«
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V zvezi z rabo letnega dopusta zakon 
določa, da je delodajalec dolžan de-
lavcu zagotoviti izrabo letnega do-
pusta do konca tekočega koledarske-
ga leta. Delavec je dolžan do konca 
tekočega koledarskega leta porabiti 
najmanj dva tedna letnega dopusta, 
preostanek pa (če se za prenos do-
govori z delodajalcem) do 30. junija 
naslednjega leta (tretji odstavek 162. 
člena ZDR-1), sicer velja pravilo, da je 
delodajalec dolžan zagotoviti izrabo 
letnega dopusta do konca tekočega 
koledarskega leta.

Nedvomno je pravica do plačanega 
letnega dopusta ena temeljnih pra-
vic delavca iz delovnega razmerja. 
Zagotavljanje letnega dopusta je 
tudi v javnem interesu, saj omogo-
ča regeneracijo delavčevega zdravja 
in zmožnosti za delo v prihodnjem 
obdobju ter zmanjšuje možnosti za 
nastanek nesreč pri delu, poklicnih 
bolezni in invalidnosti delavcev. Le-
tni dopust namreč predstavlja čas, ki 
ga delavec preživi v prijetnem oko-
lju, istočasno pa obnavlja svoje spo-
sobnosti in moči za nadaljnje kako-
vostno in produktivno delo.

lih, torej zakon ne prepoveduje izrabe 
letnega dopusta v enem delu. Določa 
le, da mora en del trajati najmanj dva 
tedna (prvi odstavek 162. člena ZDR-
1), zato lahko delodajalec od delavca 
zahteva, da načrtuje porabo najmanj 
dveh tednov letnega dopusta za te-
koče koledarsko leto.  

Iz sodne prakse izhaja, da delavec lah-
ko le en dan letnega dopusta po pra-
vočasni predhodni najavi izrabi tisti 
dan, ki ga sam določi. Sodišče je v pri-
meru, ko si je delavec brez odobritve 
delodajalca planiral letni dopust in 
celo plačal pri agenciji letovanje ter 
bil nato brez soglasja delodajalca 
odsoten zaradi koriščenja letnega 
dopusta, potrdilo, da je to utemeljen 
razlog za izredno odpoved pogodbe 
o zaposlitvi. Samovoljna raba letnega 
dopusta namreč pomeni hujšo krši-
tev delovnega razmerja.  

Delodajalec lahko delavcu tudi odre-
če rabo planiranega letnega dopusta, 
če bi njegova odsotnost resneje 
ogrozila delovni proces. Sodišče je v 
takšnih primerih odločilo, da je de-
lodajalec odškodninsko odgovoren 
delavcu za neizrabo letnega dopusta 
le v primeru, če mu je izrabo dopusta 
odklonil iz neupravičenega razloga.  

Samo dejstvo, da delavec ni izrabil 
letnega dopusta še ne pomeni, da je 
upravičen do odškodnine za neizko-
riščeni letni dopust. Za odškodninsko 
odgovornost mora biti namreč izka-

»Sodišče je v primeru, ko si je 
delavec brez odobritve delo-
dajalca planiral letni dopust 
in celo plačal pri agenciji leto-
vanje ter bil nato brez soglas-
ja delodajalca odsoten zaradi 
koriščenja letnega dopusta, 
potrdilo, da je to utemeljen 
razlog za izredno odpoved 
pogodbe o zaposlitvi.«

zano, da delavec ni izrabil letnega do-
pusta po krivdi delodajalca. Nespor-
no pa je delodajalec odškodninsko 
odgovoren, če delavcu teden dni 
pred planiranim letnim dopustom 
le-tega odpove. Sodišče je v takšnih 
primerih odločilo, da mora deloda-
jalec delavcu povrniti vse morebitne 
stroške, ki jih je ta imel v zvezi z letnim 
dopustom (stroške bivanja, letalske-
ga prevoza, …).

»Nedvomno je pravica do 
plačanega letnega do-
pusta ena temeljnih pra-
vic delavca iz delovnega 
razmerja. Zagotavljanja 
letnega dopusta je tudi v 
javnem interesu, saj omo-
goča regeneracijo delavče-
vega zdravja in zmožnosti 
za delo v prihodnjem ob-
dobju ter zmanjšuje mož-
nosti za nastanek nesreč 
pri delu, poklicnih bolezni 
in invalidnosti delavcev.«

Hrabri

HRABER:
Prideš sredi noči pijan domov,
žena je že v postelji ampak ne spi.
Vzameš stol, se usedeš zraven postelje, nakar te 
žena vpraša:
“Ja kaj pa ti delaš????”
In ti ji odgovoriš:
“Želim sedeti v prvi vrsti, ko se bo začel ves ta CIRKUS!”

HRABREJŠI:
Prideš sredi noči domov,
žena te čaka z metlo v rokah in ti jo vprašaš:
“Kaj je stara….čistiš ali misliš kam odleteti?”

NAJBOLJ HRABER:
Prideš sredi noči pijan domov,
dišiš po ženskem parfumu in imaš šminko na ovratniku srajce.
Pokneš ženo po riti in ji rečeš:
“Ti si naslednja!”
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Promocija zdravja na delovnem mestu – 
Ljubljana, 10. –11. februar 2016 
Branka Šket, mag. managementa
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Sindikat delavcev v zdravstveni 
negi Slovenije (v nadaljevanju 

SDZNS) podpira projekt promocije 
zdravja na delovnem mestu, saj zaje-
ma ukrepe, ki zaposlenim pomagajo 
izboljšati zdravje. Predavanje je začel 
dr. Klemen Podjed:  Zdravi, motivirani 
in usposobljeni zaposleni so ključ po-
slovnega uspeha organizacije. 

Svetovna zdravstvena organizaci-
ja je delovno okolje opredelila kot 
enega najpomembnejših za promo-
cijo zdravja na delovnem mestu, ker 
ključno vpliva na zdravje in dobrobit 
zaposlenih, njihovih družin, celotne 
družbe in gospodarstva. 

Uspeh promocije zdravja je skupek 
prizadevanj delodajalca, delavca in 
družbe. Rezultati promocije so vi-
dni v zmanjšanem absentizmu, večji 
motiviranosti in produktivnosti za-
poslenih. Če primerjamo Slovenijo z 
Evropsko unijo (v nadaljevanju EU), 
so dejstva naslednja:
1. stres na delovnem mestu: 2. mes-

to v EU,
2. povprečno trajanje bolniške od-

sotnosti: 1. mesto v EU,
3. produktivnost dela 2010: 80,4 % 

povprečja EU, oz. 74 % povprečja 
evrskega območja,

4. intenzivnost dela: pri vrhu v EU 
(npr. 3. mesto glede dela v hitrem 
tempu),

5. kompetence vršnih managerjev: 
57. mesto med 59. državami. 

Za promocijo zdravja se odloča vse 
več organizacij in podjetij. Minimalne 
obveznosti delodajalca: program pro-
mocije zdravja (smernice Ministrstva 
za zdravje), zagotovitev sredstev za 
izvedbo (ni podrobneje opredelje-
no), izvajanje ukrepov (ni podrobneje 
opredeljeno) in preprečevanje, od-
pravljanje in obvladovanje primerov 
nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in  

drugih oblik psihosocialnega tvega-
nja.
Sestava skupine za zdravje:
• direktor ali predstavnik vodstva,
• predstavnik delavcev (sindikat, 

svet delavcev, oboje),
• promotor zdravja, če obstaja,
• vodja kadrovske službe,
• odgovorni za varnost in zdravje 

pri delu,
• odgovorna oseba za izobraževa-

nje,
• zaposleni, ki imajo ugled med za-

poslenimi (npr. športnik),
• lahko tudi zunanji strokovnjak.

V nadaljevanju delavnic smo spoz-
nali primere dobrih praks, med njimi 
je Bolnišnica Jesenice. Predstavnica 
SDZNS, ki je član skupine za zdravje, 
je povedala, da upoštevajo trende 
sodobne komunikacije, zajemajo 
različne vidike zdravja in različne pre-
ventivne aktivnosti, zastavljeno imajo 
široko, obenem pa je omogočeno pri-
lagajanje ukrepov promocije zdravja 
posameznemu delovnemu mestu. 
Spoznali so že, da ukrepi promocije 
zdravja na delovnem mestu prinašajo 
bolnišnici dodano vrednost, ki izhaja 
iz načina približevanja koncepta za-
poslenim in širši populaciji – krepitev 
ugleda bolnišnice.

Vodenje ali upravljanje s stresnimi 
situacijami nam je predstavila mag. 
Maruška Željeznov Seničar. O stresu 
se veliko govori, njegovim posledi-
cam in preprečevanju le-teh pa ni 
posvečeno dovolj pozornosti. Stres je 
situacija, ki izzove fizične in psihične 
reakcije, je telesni in čustveni odziv na 
zahteve, omejitve ali priložnosti. Stre-
sorji so okoliščine ali dogodki, ki izzo-
vejo stres, delimo jih na individualne, 
skupinske in organizacijske. Upravlja-
nje s stresom postaja zelo pomemb-
na naloga, saj je usmerjena v skrb za 
zdravje posameznika ter v vitalnost in 

uspešnost organizacije. V ta namen 
je priporočljivo, da ima organizacija 
program upravljanja s  stresom. Pred-
pogoji uspešnega programa upravlja-
nja s stresom:
• podpora vodstva (verbalna, prak-

tična, kot model želenega vede-
nja),

• podpora in sodelovanje sindikata,
• stalna naloga, ki spremlja pojav,
• široko in kontinuirano vključeva-

nje zaposlenih,
• jasno postavljeni cilji in
• zaposlenim je treba zagotoviti sa-

moiniciativno in svobodno sode-
lovanje v programu brez pritiska.

Kar 60 % odraslih kot vzrok za doži-
vljanje stresa navaja obremenitve na 
delovnem mestu, zato strokovnjaki 
in sindikati opozarjajo, da sta znanje 
in osveščanje javnosti o pomenu pro-
mocije zdravja na delovnem mestu 
premajhna. SDZNS se zavzema, da 
bi delodajalci, ki zaposlujejo delavce 
v zdravstveni negi, uvedli ukrepe za 
odpravljanje in zmanjševanje vpli-
vov psihosocialnih tveganj. Promo-
cija zdravja vendar prinaša le korist: 
»Evropska agencija za varnost in 
zdravje pri delu poroča, da vsak vlo-
žen evro v promocijo zdravja pri delu 
povrne 2,5 do 4,8 €!«
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Psihosocialna podpora 
dolgotrajno bolnim
Društvo Srečališče

Pod tem, mogoče za koga ne rav-
no razumljivim naslovom, je po-

tekal skoraj dve leti trajajoč projekt. 
Navdihnila ga je ideja, da je ljudi, ki 
se srečujejo z boleznijo, nujno ču-
stveno podpreti. Tako bolnike kot 
njihove bližnje smo želeli spremljati 
v času bolezni in po njej, kajti tudi 
po zaključenem zdravljenju človeku 
pogosto ostanejo posledice v obliki 
dlje časa trajajočega strahu, obupa, 
osamljenosti, trpljenja. Če jih uspemo 
zmanjšati, ne porabljajo več toliko 
življenske energije, ki se tako lahko 
usmeri v okrevanje.

Ideja se je porodila med člani društva 
Srečališče, društva za psihoterapijo in 
skupinsko delo, kot rezultat srečeva-
nja s čustvenimi posledicami bolezni. 
Psihoterapevtska znanost se ukvarja 
z različnimi nivoji človeškega bivanja; 
z vedenjem, čustvovanjem in mišlje-
njem. Srečanje z boleznijo pogosto 
grobo poseže v ustaljene vzorce in 
lahko precej destabilizira tako posa-
meznika kot njegovo družino, prija-
telje, sodelavce. Hkrati pa je to lahko 
tudi čas za nov, drugačen pogled na 
lasten notranji in zunanji svet.

Ravno na tem področju smo si čla-
ni društva Srečališče želeli delovati: 
s svojim znanjem podpreti ljudi, ko 
to najbolj potrebujejo in želijo spre-
meniti svoje običajno delovanje. Že-
leli smo si tudi, da bi to lahko počeli 
brezplačno za vse. Zato smo se prija-
vili na razpis za sredstva Norveškega 
finančnega mehanizma ter jih skupaj 
s partnerji – Splošno bolnišnico Celje, 
Fakulteto za psihoterapevtsko zna-
nost Sigmunda Freuda v Ljubljani in 
norveškim Diakonhjemmet Universi-
ty College, oddelkom za socialne štu-

dije in družinsko terapijo, tudi uspeli 
pridobiti.

Na začetku smo odšli za teden dni v 
Oslo na spoznavanje tujih dobrih pra-
ks h kolegom na partnerski fakulteti 
ter k norveškemu društvu za boj proti 
raku. Predstavili so nam svoje izkušnje 
pri delu z različnimi skupinami lju-
di: onkološkimi bolniki, zasvojenimi, 
starši otrok s posebnimi potrebami. 
Našo posebno pozornost je pritegnil 
način obravnave, ki je tam bistveno 
drugačen od praks slovenskih usta-
nov, ki obravnavajo ljudi z omenjeni-
mi težavami. Na Norveškem so začeli 
sistemski pogled na različne motnje 
uvajati že pred 30 leti in rezultat je 
drugačen, obsežnejši in učinkovitejši 
način dela. Pri njih velja, da bolezen 
dobi vsa družina, ne samo tisti, ki je 
fizično zbolel. Dosledno skrbijo reci-
mo za sorojence težko bolnih otrok. 
Življenje teh otrok je zaznamovano s 
specifičnim položajem družini. Ker so 
zdravi ob bolnem bratu ali sestri, so 
deležni drugačne pozornosti, lahko 
imajo različne težke občutke; od stra-
hu do jeze in zamere, ki pa jih pogos-
to nimajo s kom deliti in jih skrivajo 
tudi sami pred sabo.  

Taki in podobni primeri sistemske 
skrbi za šibkejše člane družbe so nas 
navdušili, zato smo si še toliko bolj že-
leli začeti s podobnim delom pri nas. 
Izvajanje podpore smo predvideli na 
dveh mestih; v Splošni bolnišnici Ce-
lje (SBC) in v prostorih našega društva 
na Vodnikovi 13, kamor smo upali, da 
bodo prišli zainteresirani in tisti, ki jih 
bo k nam napotilo zdravstveno ose-
bje SBC, pa tudi zdravstvenih domov, 
ki smo jih seznanili s programom 
podpore. Kmalu se je izkazalo, da v 

Celju tako ne gre. Poiskali so nas le 
tisti, ki so bodisi že imeli dobro izku-
šnjo z različnimi oblikami psihološke 
obravnave (psihiater, podporna sku-
pina) ali pa jih je k nam napotil zdrav-
nik. Iz nobene od omenjenih skupin 
ni bilo veliko odziva, zato smo obilo 
energije vložili v obveščanje preko 
medijev, sodelovanje na različnih 
prireditvah in drugih oblikah pribli-
ževanja bolnim, kot je bila recimo 
postavitev oglasne table in plakata v 
avli SBC, dežuranje v popoldanskem 
času v pisarni socialnih delavk, delje-
nje letakov ob vpisu pacientov. Vse to 
je bilo namenjeno tako svojcem kot 
bolnim, ki so iskali možnost razbre-
menitve in podpore. Njihovo število 
je poraslo ob našem pojavljanju na 
TV (Polnočni kljub, Dobro jutro) in 
kmalu po njem upadlo. Tako je dobr-
šen del našega delovanja predstavlja-
la podpora bolnim v obliki pogovora 
na nekaterih oddelkih SBC. Žal je imel 
ta način dela veliko pomanjkljivosti, 
zaradi njih pa tudi omejen vpliv na 
dobrobit pacientov. Na oddelku nis-
mo mogli zagotoviti zasebnosti, naši 
sogovorniki so bili k sodelovanju po-
vabljeni z naše strani, namesto da bi 
se za to obliko podpore odločili sami. 
Precej pomemben dejavnik manjše 
učinkovitosti pa je bilo tudi dejstvo, 
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da večina zaposlenih ne pozna po-
membnosti vpliva razpoloženja paci-
enta na sprejemanje situacije, potek 
zdravljenja in proces okrevanja. Zara-
di tega pacientov niso mogli ustrezno 
motivirati za sodelovanje z nami. Pra-
viloma so paciente napotili k nam res 
samo tisti zdravstveni delavci, ki so 
učinke psihosocialne podpore sami 
dobro poznali ter verjeli, da bodo ko-
ristili tudi pacientom.
V času trajanja projekta je naše dru-
štvo s podporo supervizorja projekta, 
mag. Mirana Možine, psihiatra in psi-
hoterapevta, v SBC izvedlo štiri pre-
davanja oz. delavnice za zaposlene. 
Udeležencem smo želeli predstaviti 
delček tistega, kar želimo ustvariti pri 
delu z bolnimi:  sproščeno ozračje 
povezanosti, varen prostor, kjer je 
možno govoriti o sebi in svojih potre-
bah, biti slišan, upoštevan, sprejet in 
kjer je možno skupaj s sogovornikom 
ustvarjati nove, želene možnosti za 
prihodnost.

Upamo, da je kljub napornemu so-
dobnemu času, ko se zaposleni soo-
čajo z vedno več zahtevami in vedno 
manj možnostmi za sproščene odno-
se, v spominu ostal vsaj delček tiste-
ga, kar se jih je na srečanjih dotaknilo. 
Še posebej dragoceno sem nam je 
zdelo predavanje, ki so ga gostujoči 
norveški profesorji imeli tudi v SBC. 
Želeli so izpostaviti, kaj je tisto, kar je 
tako v naših kot v pacientovih odno-
sih in življenju najpomembnejše in 
kaj jih osmisli.

Ko je postajalo vedno bolj jasno, da 
v Celju ne bo lahko prodreti z nečim 
novim, še posebej, če se dotika ču-
stvenega zdravja, smo svojo pozor-
nost in delovanje razširili na druga 
slovenska mesta. Povabilu k podpor-
nim skupinam so se odzvali starši 
otrok s posebnimi potrebami iz Ma-
ribora in Ptuja, onkološke bolnice in 
njihovi svojci iz Ljubljane. V zadnji če-
trtini projekta smo ugotovili, da lahko 
pritegnemo bolnike k sodelovanju 
tudi v domačem mestu, če fizične 
bolezni ne povezujemo s potrebo po 
čustveni podpori. V nasprotnem pri-
meru smo včasih dobili odgovor: »Saj 
nisem nor.« V Celju smo odprti za to-
vrstno podporo, če je namenjena te-
žavam tudi na psihični ravni, kajti ko 
smo povabili k sodelovanju v skupino 
Soočenje z depresijo, smo lahko akti-
virali kar dve polni podporni skupini.

V tem času smo se prijavili na razpis 
Ministrstva za zdravje, kjer so naš 
program podprli tudi v letu 2016, kar 
omogoča nadaljevanje dela skupin v 
Celju, Ljubljani in Mariboru. 

Vredno je izpostaviti izkušnje ljubljan-
ske skupine kot primer, kaj je možno 
doseči s skupinskim delom. Ta skupina 
se srečuje vsak teden že več kot eno 
leto. Intenzivnost, zavezanost sku-
pnemu delu in povezanost, ki se plete 
med članicami, predstavlja točko moči 
in oddiha za vse sodelujoče. Vse člani-
ce, ki so vztrajale pri skupinskem delu, 
poročajo o večji sproščenosti, spreje-

manju, smislu, povezanosti; skratka o 
kvalitetah, ki pomagajo pri soočanju 
tudi z res zahtevnimi življenjskimi izzi-
vi. Vzdušje med njimi jim omogoča biti 
odkrita, ranljiva, pa tudi skrbna zase in 
za druge. Več te energije bi olajšalo bi-
vanje tudi zdravim, še posebej tistim, 
ki delajo z ljudmi. In še posebej tistim, 
ki delajo z ljudmi v zahtevnih obdob-
jih, kot je bolezen.

Smo v zaključni fazi pripravljanja raz-
pisne dokumentacije za naš naslednji 
projekt, ki je namenjen osebam, ki 
delajo z ljudmi v času težke bolezni 
in preizkušenj. Zdravstvenemu ose-
bju želimo omogočiti več znanja o 
(čustvenih) potrebah, ki jih imamo 
vsi; biti sprejet, slišan in viden, pove-
zan in priznan od drugih. V ta namen 
nameravamo ustvariti okolje, kjer bo 
to možno izkusiti in tako preplesti te-
oretične koncepte z lastno izkušnjo. 
Temu bodo namenjene podporne 
skupine, v katere se bodo lahko za 
daljše obdobje vključili zaposleni. 
Takšno delovanje omogoča, da pride 
na plan, se sprosti in očisti vse tisto, 
kar v naglici in zahtevnih okolišči-
nah skrivamo pred sabo in drugimi. 
Rezultat tega so lahko občutki preo-
bremenjenosti, stres, izgorelost. Del 
psihoterapevtskega znanja želimo 
posredovati ljudem, ki že delajo v 
zdravstvu ali se za to delo še izobra-
žujejo. Navezujemo partnerstva z 
izobraževalnimi institucijami v tujini, 
kjer že izvajajo programe, s katerimi 
podpirajo in pred izgorelostjo zaščiti-
jo svoje zaposlene. Na našo pobudo 
so se odzvale tudi naše dodiplomske 
zdravstveno izobraževalne instituci-
je, kjer prav tako prepoznavajo po-
membnost in nezadostno količino 
teh znanj v času izobraževanja.

Med zaposlene v zdravstvu želimo 
prenesti zmes med teorijo in prakso 
s področja 'mehkih veščin', in s tem 
podpreti trud zaposlenih  pri nadalj-
njem razvoju dobrega odnosa do 
sebe, sodelavcev in bolnih, kajti naj-
lažje damo drugemu tisto, kar sami že 
imamo. 

Delavnica z naslovom »Kaj deluje v komunikaciji z bolnikom« 
v SBC (november 2014)
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kolektivu urološkega oddelka
Decembra 2015 sem bila deležna 10-dnevnega bivanja na urološkem oddelku, in ker sem naletela na topel, moralen 
odnos celotnega medicinskega osebja, se čutim dolžno, da se zahvalim in pohvalim njihovo delo ter skrb za paciente, 
ki bi lahko bila vzor za marsikoga v našem zdravstvu.
Res lepa hvala vsem posameznim zdravnikom, medicinskim sestram in “bratom“ za vse prijazne besede in izkazano skrb 
za moje dobro počutje po operativnem posegu, še posebej hvala sestri Marjanci za hitro in prijazno posredovanje. Rok, 
hvala za kavo – bila je dobra, pa še glavobol je pregnala.
Dr. Poteko, Vi ste pika na i temu oddelku. Ko bi bili vsi zdravniki kot ste vi, bi ljudje prav z veseljem hodili v bolnišnice. Z 
vašo strokovnostjo in izkušenostjo ter prijaznim odnosom človek takoj dobi zaupanje v vas in občutek, da ste tu zaradi 
nas.

IZ SRCA HVALA!

                                                                                                                 Janja Goropevšek

Pohvala in zahvala
Spoštovani,
 
pred nedavnim sem bila vaša pacientka in zdaj po vaši zaslugi dobro okrevam.

Robotek, kot ste ga poimenovale nekatere sestre, je skupaj s spoštovanim dr. Černijem in celotnim ope-

racijskim timom odlično opravil svoje delo, nato ste nastopile predvsem ve – sestre.

V posebnem spominu mi bodo ostali štirje dnevi v “visceralnem šoku”. Kakšna živost dogajanja in uskla-

jenega delovanja !

Pa kako ljubeča nega in pozornost  do nas pacientov – sestri Bojana in Ružica sta nenadomestljivi.

 
Hvala vsem, prav vsem na oddelku.

Naj živo utripa vsak vaš dan tudi v letu 2016 in naprej. 
                          Tatjana Potočnik 

Dec. 2015 

Pohvala
Pozdravljeni,
danes sva bila s sinom na odstranitvi virusnih bradavic na oddelku 20 v naši/vaši bolnišnici Celje. 
Rad bi pohvalil strokovnost in prijaznost sester in zdravnika. Sestre imajo tisti občutek, znajo preu-
smeriti strah otroka ... res hvala še enkrat. Dobil pa sem tudi občutek, da sestre in zdravnik delujejo 
v dobrem timskem delu. 

Upam in želim si, da ta mail ne bo romal v koš, ampak da ga mogoče vidi tudi predstavnik oddelka 
kirurgije. Hvala soba 20.

Lep pozdrav,  Bojan Štorman
Celje, 20. 1. 2016
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Razlogi za pokojninske reforme po svetu so v osnovi povsod 
enaki; pogojeni z dejstvom, da se prebivalstvo relativno hit-
ro stara. Razmerje med številom delovno aktivnih in upo-
kojenih upada, saj se zaradi starosti prebivalstva zmanjšuje 
število zaposlenih ter povečuje število upokojenih. To pre-
prosto pomeni, da obstoječe pokojninske ureditve po svetu 
na dolgi rok ne morejo vzdržati, hkrati pa se že danes nižajo 
pokojnine.
Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2), ki je sicer v veljavo stopil že v 2013, je na področje 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji vnesel 
kopico novosti. 
Ker je zakon novosti vpeljal tudi na področje dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, je prav, da jih danes izpostavimo.

Sklad življenjskega cikla 
Ena pomembnejših novosti, ki jo Modra zavarovalni-
ca že ponuja na trgu, v roku enega leta pa bo lahko 
razveselila tudi zaposlene v javnem sektorju, je mož-

nost optimalnejšega varčevanja za starost - varčevanje po 
meri posameznika, ki vpeljuje naložbeno politiko življenj-
skega cikla. Več o tem v enem prihodnjih člankov.

Dvigovanje sredstev in prenosi 
Druga, za varčevalce pomembna novost je omejitev 
pravice do dviga sredstev, vplačanih s strani deloda-
jalca po 31. 12. 2012, ki pa za zaposlene v javnem 

sektorju še ne velja. Varčevanje v skladu dodatnega pokoj-
ninskega zavarovanja je namreč namenjeno pridobitvi do-
datne finančne varnosti po upokojitvi. Dodatna pokojnina 
je poleg vsega tudi ugodno davčno tretirana (obdavčena je 
le polovica zneska dodatne pokojnine). Zneske do 5.000 
evrov zbranih sredstev pa bo tudi po novem zakonu možno 
dvigniti v enkratnem znesku.
Zakon je vpeljal tudi prepoved prenosa sredstev iz kolektiv-
nega pokojninskega načrta v individualni pokojninski načrt.

Stroški in pogoji za pridobitev dodatne 
pokojnine
Novi zakon znižuje mejo najvišjih dovoljenih stroškov, 
ki jih obračunavamo izvajalci dodatnega pokojninske-

ga zavarovanja, poleg tega pa postavlja blažje pogoje za pri-
dobitev oz. izplačilo dodatne pokojnine. Pridobitev dodatne 
pokojnine ni več pogojena s starostjo in dolžino varčevanja, 
temveč je edini pogoj upokojitev posameznika.

Obveznost oblikovanja odbora članov 
sklada 
Zakon predpisuje tudi obvezno oblikovanje odbora 
članov pokojninskega sklada, ki je v Modri zavaroval-

nici oblikovan že od začetka poslovanja pokojninskega skla-
da za javne uslužbence.
Odbor Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne 
uslužbence je oblikovan kot posebno telo socialnih partner-
jev, preko katerega se izvaja nadzor nad poslovanjem sklada, 
ki je določen v Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojnin-
skega načrta in Pravilih sklada. Sestavlja ga 12 članov, 6 pred-

stavnikov Vlade RS in 6 predstavnikov reprezentativ-
nih sindikatov. Imena članov odbora pa so objavljena 
na spletni strani Modre zavarovalnice.

Pokojninski načrt za izplačevanje do-
datnih pokojnin
Izplačevalci dodatnih pokojnin moramo imeti oblikovan po-
seben pokojninski načrt za izplačevanje dodatnih pokojnin, 
ki je odobren in vpisan v register pokojninskih načrtov. Več 

o izplačevanju dodatnih pokojnin si boste lahko pre-
brali v prispevku, ki bo izšel v naslednji številki Naše-
ga doma zdravja.

Ostale spremembe, ki jih je prinesel zakon in ne-
posredno ne vplivajo na pokojninsko zavarovanje za javne 
uslužbence:

•	 Delodajalci po novem lahko pristopijo k več 
kolektivnim pokojninskim načrtom, med kate-
rimi lahko zaposleni izbirajo.

•	 Minimalna višina letnega plačila delodajalca je 
240 evrov na zaposlenega, kar pomeni 20 evrov 
na mesec. 

•	 Zakon pri vključitvi v dodatno pokojninsko za-
varovanje enako kot ostala podjetja obravnava 
pretežne lastnike podjetij ter samostojne no-
silce dejavnosti (s. p.).

•	 Odpravljen je prag  51 odstotkov vključenih zapo-
slenih za uveljavljanje davčnih olajšav delodajalca.

•	 Vsi zaposleni morajo biti pod enakimi pogoji vkl-
jučeni v sklad dodatnega pokojninskega zavarovan-
ja, razen če zaposleni s pisno izjavo potrdijo, da ne 
želijo biti vključeni.

V sredini meseca marca 2016 je v veljavo stopil tudi nov 
pravilnik, ki ga moramo zavarovalnice in pokojninske družbe 
upoštevati pri izračunavanju dodatnih pokojnin – pokojnin-
skih rent. Več o tem v prihodnji številki.

Naslednjič: Dodatne pokojnine po novem

Modri kotiček

Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
info@modra-zavarovalnica.si, 080 23 45
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Zaključek dobrodelne akcije »Tudi mi 
pomagamo prinesti nasmeh v bolnišnice«
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi 

V začetku februarja se je z zaključno 
prireditvijo v naši bolnišnici konča-

la dobrodelna akcija podjetij Henkel in 
Mercator, s katero sta zbirali sredstva 
za društvo Rdeči noski. V akciji so lahko 
sodelovali kupci Mercatorja, ki so z na-
kupom izdelkov določenih blagovnih 
znamk Henkla prispevali 10 centov za 
pomoč Rdečim noskom. Skupaj z zne-
skom, ki ga je zbranim sredstvom do-
dal še Henklov program MIT (Make an 
Impact on Tomorrow) je račun s sred-
stvi, namenjenimi delovanju Rdečih 
noskov, bogatejši za 14.917,60 evrov.  
 
Rdeči noski, klovni zdravniki, so pro-
fesionalni umetniki, posebej usposo-
bljeni za delo v bolnišnici. Z različnimi 
umetniškimi veščinami, kot so glasba, 
petje, čaranje in improvizacija, v bolni-
šnični vsakdan prinašajo smeh in po-
zitivno energijo. Svoje delo opravljajo 
v obliki vizit, ki jih kot pravi zdravniki 
opravijo v sobah ob bolniških pos-
teljah. Njihov pristop je individualen 
in narejen po meri vsakega malega 
bolnika posebej, oblikujejo pa ga po 
predhodnem informiranju in posvetu 
z bolnišničnim osebjem.
Klovni zdravniki v Sloveniji delujejo že 
12 let. Trenutno jih je 16, v letu 2015 pa 
so obiskali več kot 37.000 otrok in od-

raslih v več kot  27 ustanovah. V našo 
bolnišnico prihajajo že sedem let in 
ob četrtkih razveseljujejo otroke, ki se 
zdravijo na Otroškem oddelku, Otro-
škem oddelku kirurških strok, Oddelku 
za otorinolaringologijo in cervikofaci-
alno kirurgijo ter Oddelku za infekcij-
ske bolezni in vročinska stanja. 
»Vsak četrtek je na našem oddelku ter 
na drugih bolniških oddelkih, na kate-
rih se v naši bolnišnici zdravijo bolni 
otroci in mladostniki, malo poseben 
dan. Poseben zato, ker se takrat med 
majhne in velike skrbi vrine smeh in 
poskrbi, da tudi v sivih in deževnih 

Klovni zdravniki obvladajo vse mogoče zabavne stvari, tudi »vozlanje« balonov

dneh vsaj za nekaj časa posije sonce. 
Klovni zdravniki so skozi leta postali 
del naše bolnišnice. Našim pacien-
tom in njihovim staršem pokažejo, da 
kljub bolezni še vedno obstaja veliko 
razlogov za smeh. S smehom in dob-
ro voljo pa je lažje prenesti vse zoprne 
strani zdravljenja, zato smo njihovega 
delovanja pri nas resnično veseli,« je 
na zaključni prireditvi povedal Andrej 
Mlakar, dr. med., predstojnik Otroške-
ga oddelka in koordinator pediatrič-
nega medicinskega področja ter klov-
ne zdravnike označil za konkurenco, ki 
so je veseli.
Eva Škofič Maurer, ambasadorka orga-
nizacije Rdeči noski in tudi sama klov-
nesa zdravnica Ifigenija Sfrčkljana se je 
donacije zelo razveselila, saj se društvo 
v celoti financira s sponzorskimi in do-
natorskimi sredstvi. Donacija je tako za 
nekaj časa pregnala skrbi, kako bodo 
financirali svoje redne obiske bolnih 
otrok v 16 splošnih in specializiranih 
slovenskih bolnišnicah. 

Aleksander Smerkelj, klovn zdravnik, 
pa je zahvalo »zabelil« po svoje. »Jaz bi 
se rad zahvalil vseh Slovencem, ki so v 
zadnjih mesecih tako pridno prali peri-
lo in pomivali posodo. Kako je to super 
– pomagaš, pa še čist si! Hvala!« 
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Kulinarični kotiček Vir: Internet

Pomlad je tukaj in z njo veliko mladega zelenja in cvetja, ki najde pot tudi v sezonsko obarvano spomladansko ku-
hinjo. Najdemo ga lahko na vrtu, travniku in v gozdu, pa tudi police tržnic so ga polne. V kulinaričnem kotičku so se 
tokrat znašli recepti s šparglji, čemažem in bezgom. 

Čemažev namaz z limeto in 
avokadom

Sestavine:
• 2 zrela avokada
• 2 limeti
• 1 lonček kisle smetane
• 1 šop čemaža
• sol, poper, olivno olje

Priprava: 
Avokada razpolovimo, olupimo, narežemo na 
manjše koščke in pretlačimo z vilicami. Naribamo 
lupino limete in iztisnemo limetin sok. Čemaž na-
sekljamo na tanke trakove. Vse sestavine dobro 
zmešamo in začinimo s soljo, poprom in olivnim 
oljem. Čemažev namaz ponudimo s svežim kru-
hom in pecivom.

Špargljeva juha s čemažem

Sestavine:
• 500 g špargljev
• 2 pesti čemaža
• 200 ml sladke smetane
• 1 čajna žlička limoninega soka
• 1 ščepec sladkorja
• 3 jedilne žlice masla
• sol, poper

Priprava: 
Šparglje operemo, jim odrežemo vršičke, jih na-
režemo na kose. Če so veliki, jim odrežemo olese-
neli del in jih po potrebi olupimo. 
Čemaževe liste operemo in grobo nasekljamo. 
Zavremo liter slane vode ali zelenjavne jušne 
osnove (tako eni kot drugi dodamo ščepec slad-
korja). Najprej vanjo stresemo vršičke špargljev, 
jih približno 5 minut kuhamo in nato poberemo 
iz posode. Tekočino ponovno zavremo, vanjo 
stresemo narezana stebla špargljev in nasekljan 
čemaž ter oboje kuhamo do 10 minut, odvisno 
od velikosti in starosti špargljev. 
Tik pred koncem kuhanja dodamo smetano, od-
maknemo s štedilnika in s paličnim mešalnikom 
zmešamo v gladko juho. Juhi primešamo hladno 
maslo in jo začinimo s soljo, poprom in limoni-
nim sokom. 
Tik preden jo postrežemo, ji dodamo kuhane 
vršičke špargljev.

SLO vs. ZDA

Slovenija napade Ameriko in poru-
ši nekaj glavnih mest. Pa čaka, da jo 
bo Amerika napadla nazaj. 

Ker kar nekaj tednov ni bilo ne 
duha ne sluha o Američanih, kliče 
Pahor Obamo in ga vpraša: »Kdaj nas mislite napast?« 
Pa reče Obama: 
»Čaki, da te najdem na zemljevidu!«
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Bezgova panakota

Sestavine:
• 50 g bezgovih cvetov
• 250 ml sladke smetane
• 250 ml mleka
• 50 g sladkorja
• 1 limona
• 3 lističi želatine

Priprava: 
Bezgove cvetove previdno očistimo. Sladko 
smetano, mleko in sladkor zavremo, dodamo 
bezgove cvetove in naribano limonino lupino in 
pustimo stati 10–15 minut. Želatino namočimo v 
hladni vodi. 
Mešanico s sladko smetano precedimo, ponovno 
segrejemo in ji dodamo želatino, iz katere smo 
iztisnili vodo. 
Mešamo tako dolgo, da se stopi. Mlačno maso 
napolnimo v kozarce ali posodice in postavimo 
na hladno za vsaj 4 ure. Bezgovo panakoto lahko 
okrasimo s svežimi jagodami. 

Formula človeka

Albert Einstein umre, pride pred 
Boga in mu reče: “Dragi Bog, saj 
veš, da sem avtor najslavnejše 
formule vseh časov, zdaj pa bi rad 
spoznal formulo, po kateri si ustva-
ril človeka.”
Bog vzame papirček, svinčnik, nekaj napiše in mu napi-
sano izroči.
Eistein dolgo gleda v formulo, potem pa le zamišljeno 
reče:
“Ampak tukaj je napaka …”
“Ja, vem,” reče Bog.

Široki rezanci s čemažem in 
dimljenim lososom

Sestavine:
• 100 g dimljenega lososa
• 3 šope čemaža
• 1 limona
• ½ mlade spomladanske čebule
• 2 šalotki
• olivno olje
• 5 jedilnih žlic jogurta ali kisle smetane
• 50 ml juhe
• sol, poper

Priprava: 
Šalotko olupimo in narežemo na majhne kocke. 
Lososa in čemaž narežemo na trakove, mlado 
čebulo pa na obročke. Čebulo, šalotko in lososa 
premešamo in prepražimo na olivnem olju, za-
lijemo z juho, nekaj časa kuhamo, nato pa pri-
lijemo jogurt ali smetano ter začinimo s soljo, 
poprom in limoninim sokom. Omako prelijemo 
preko skuhanih širokih rezancev, pomešanih s 
čemažem, in serviramo.

Opozorilo

Župnik in mežnar stojita ob vaški 
cesti in zabijata v tla tablo z napi-
som:
“Konec je blizu! Obrnite se, dokler 
še ni prepozno!”
Mimo pridrvi avto, voznik skozi 
okno zavpije: “Pustita ljudi pri miru, vidva, verska fanati-
ka!”
Čez nekaj trenutkov se zasliši cviljenje zavor in nato 
glasen pljusk.
Mežnar se obrne k župniku: “Ali misliš, da ne bi bilo 
bolje, če bi preprosto napisala: Most je podrt?”



51

D
R

O
B

T
IN

IC
E

51

N
A

G
R

A
D

N
A

 K
R

IŽ
A

N
K

A

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. aprila 2016. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem 
Monitorju. Žreb 53. nagradne križanke v decembrskem Monitorju.
V uredništvo Monitorja smo prejeli 76 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke:  SREČA JE SREČATI PRAVE LJUDI, KI V TEBI PUSTIJO DOBRE SLEDI.
Izžrebana nagrajenka je gospa Klara Lorger z Oddelka za žilno kirurgijo.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa po-
novno vabimo k sodelovanju.
        Uredniški odbor
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