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Na slovenski zdravstveni sceni nam prelomnih dogodkov ne zmanjka. Vsaj navideznih.
Ministrica doživlja interpelacijo, zdravniki pa so napovedali stavko. Breme neurejenih
razmer čutimo izvajalci v obliki sporočila kitajskega pregovora, ki pravi, da kadar sloni
plešejo, trava ječi. Da je potreben resen družbeni razmislek o našem zdravstvu, je zagotovo res, vendar ne s sredstvi zaostrovanja, temveč v obliki konstruktivnega dogovora na najvišji – vladni ravni. Zato je retorično prepričevanje o široki dostopnosti do
zdravstvenih storitev ob dolgih čakalnih vrstah pacientov le odraz nemoči ali nerazumevanja realnega stanja. Sredstva za pričakovani standard zdravstvenega varstva so
podcenjena, vse ostalo so nianse racionalnega obnašanja državljanov in institucij, ki
so zanj zadolžene.
Vsak ocenjuje dogodke s svoje perspektive in lastno aktivnost umešča v okvir možnosti, ki jih omogočata zunanje ter notranje okolje. Tako smo se v bolnišnici spomnili naših prelomnih dogodkov in v mesecu septembru obeležili kar dva pomembna jubileja,
70-letnico ustanovitve Otroškega oddelka ter 50-letnico Oddelka za anesteziologijo,
intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin. Odlično pripravljeni prireditvi
sta nas sprehodili skozi burna obdobja razvoja obeh dejavnosti, ko kljub večnemu pomanjkanju virov ni zmanjkalo optimizma posameznikov, ki so v svojem času vtkali del
sebe v razvoj svojega oddelka. Na to so lahko upravičeno ponosni, za kar so prejeli tudi
zaslužena priznanja.
Veselil se je tudi kolektiv Oddelka za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo, ko je
po več kot desetih letih prizadevanj za svoj center za diabetološko dejavnost dobil nove
prostore. Delovni uspehi, za katere so bili zaposleni pripravljeni vložiti dodatno energijo,
utrjujejo zavzetost kolektiva za delo v prihodnje. S tem se potrjuje dejstvo, da ob pravih
ciljih obstaja tudi pot za njihovo doseganje.
Enako velja tudi za bolnišnico kot celoto. Zato smo ob ocenjevanju polletnega rezultata
nekoliko zaskrbljeni, kajti cilji tako z vidika doseženega programa kot končnega rezultata niso v celoti doseženi. Nismo zadovoljni z dejstvom, da letna pogodba z Zavodom
za zdravstveno zavarovanje še ni podpisana. V njej namreč pričakujemo nekaj dodatnih
sredstev za delovanje urgence in posebej pediatričnega urgentnega centra, ki sicer uspešno deluje, a dodatna sredstva zanj naj bi zagotovil Aneks s Splošnemu dogovoru za
leto 2016, ki prav tako še ni potrjen. To je tisti del zunanjega okolja bolnišnice, na katerega nimamo toliko vpliva kot na notranje dogajanje, kjer smo naše naloge večinoma
realizirali, a ne v celoti. Odprto ostaja tudi priznavanje dodatnih stroškov dela zaradi
napredovanja zaposlenih. Država se tej obveznosti umika, kar je težko razumeti.
Sicer pa skušamo v bolnišnici slediti aktualnim dogajanjem v zdravstvu. Na področju
varovanja iščemo najboljše načine za zagotavljanje varnosti zaposlenih, pripravljamo
pa se tudi na obvladovanje strokovnih izzivov, ki je povezano s starajočo populacijo
prebivalstva. Tem vsebinam je bilo posvečeno redno letno srečanje medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov na Jožefovem hribu. Aktualna problematika oskrbe pediatričnih pacientov, obvladovanje koloniziranih pacientov, odpusti v domače okolje,
kar je povezano s patronažno službo, paliativna oskrba, kakor tudi napori za vzgojo,
kako zdravo živeti, so bile teme, ki bodo zapolnjevale naše delovanje v prihodnje.
Nikoli se nismo ustavljali pred izzivi in nalogami, ki jih aktualni čas zahteva in pričakuje
od bolnišnice. Nekateri so razvidni iz programa, ki sem ga predstavil Svetu zavoda ob
kandidiranju za mesto direktorja bolnišnice. V dobro bolnišnice in v dobro naših pacientov jih bomo poskušali v največji možni meri tudi uresničiti.
Direktor
mag. Marjan Ferjanc
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Služba za odnose z javnostmi

K

onec julija je našo bolnišnico obiskala ministrica za
zdravje Milojka Kolar Celarc in se na krajšem delovnem sestanku pogovarjala s poslovnim in strokovnim
vodstvom zavoda. Vodilna tema sestanka je bila seznanitev z aktivnostmi bolnišnice na področju skrajševanja
čakalnih dob, vendar je beseda tekla tudi o organizaciji
in financiranju Urgentnega centra Celje ter o projektu nadomestne novogradnje bolnišnice. Ministrico je v Celju
spremljala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje
Sandra Tušar.

Tudi na področju urejanja dejavnosti mreže urgentnih
centrov bo ministrstvo na podlagi opravljenih nadzorov
v vseh urgentnih centrih načrtovalo potrebne dopolnitve
te dejavnosti. Nova oblika organizacije dela je namreč pokazala potrebo po spremembi načina financiranja urgentne dejavnosti, ki je bila do zdaj razdeljena med primarno
raven s financiranjem v pavšalu in sekundarno, ki je imela
tudi urgentno dejavnost financirano po opravljenih storitvah. Poleg tega prenos dejavnosti z ene na drugo raven zdravstvene dejavnosti ter nova oblika organiziranja
subspecialnosti, kot je Pediatrični urgentni center, pred
bolnišnico postavljata vedno nove izzive.

»Ministrica investicijo v celjsko bolnišnico
podpira in jo postavlja kot prioriteto takoj za
izgradnjo ljubljanske urgence oz. Diagnostično-terapevtskega servisa UKC Ljubljana.«

Veliko pozornosti, sploh v lokalnem okolju, je povzročila
tudi razprava o nadomestni novogradnji, ki jo bolnišnica
težko pričakuje že vrsto let. Ministrica, ki sicer podpira investicijo v celjsko bolnišnico, in jo postavlja kot prioriteto
takoj za izgradnjo ljubljanske urgence oz. Diagnostično
-terapevtskega servisa UKC Ljubljana, je namreč vodstvo
bolnišnice pozvala, naj razmisli, ali ne bi bilo bolje zgraditi
povsem novo bolnišnico na novi lokaciji. Takšen predlog
se ji zdi smiseln v primeru, če je mogoče na novi lokaciji,
ki omogoča širitev, boljšo logistiko, dostopnost, parkiranje in drugo zgraditi povsem novo, tipsko bolnišnico
za enako ceno, kot bi stala nadomestna novogradnja. V
kasnejših pogovorih z ministrstvom je bilo ugotovljeno,
da je ob trenutnih zmožnostih financiranja investicij v
zdravstvu bolj realna nadomestna novogradnja, zato je
bolnišnica začela revizijo projektov, ki so bili pripravljeni
za začetek gradnje pred finančno krizo.

Na področju skrajševanja čakalnih dob je bolnišnica ministrici predstavila svoje aktivnosti, s katerimi je na nekaterih področjih, predvsem tistih, na katerih presega najdaljše dopustne, uspešno začela krajšati čakalne dobe.
Po drugi strani pa je opozorila tudi na nujnost sistemskih
ukrepov, ki bodo izvajalce na vseh ravneh usmerjali k čim
bolj optimalni obravnavi pacientov. Po besedah ministrice in državne sekretarke naj bi le-ti že bili v pripravi
v predlogu novega Zakona o pacientovih pravicah. Delovno gradivo, ki naj bi bilo končano do konca leta, naj
bi prineslo številne novosti, od centralnih čakalnih seznamov do drugačnih stopenj nujnosti pri napotovanju
na sekundarno in terciarno raven. Pod črto je razprava
prinesla zavedanje, da je reševanje predolgih čakalnih
vrst zelo kompleksen problem, ki zahteva usklajeno delovanje na vseh ravneh zdravstvenega sistema. Ministrica
je našo bolnišnico pohvalila kot primer dobre prakse, ki
je z lastno pobudo in aktivnostmi ter spremembo organizacije dela, na marsikaterem področju trend daljšanja
čakalnih dob zaustavila in jih začela skrajševati.

»Pod črto je razprava prinesla zavedanje,
da je reševanje predolgih čakalnih vrst
zelo kompleksen problem, ki zahteva
usklajeno delovanje na vseh ravneh zdravstvenega sistema.«
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Obisk ministrice za zdravje
Milojke Kolar Celarc
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Vizija in strategija razvoja Splošne
bolnišnice Celje v obdobju
od 2016 do 2020

(povzetek iz vsebine programa direktorja ob kandidaturi v aprilu 2016)
Mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.

Direktor

Imenovanje direktorja
Splošne bolnišnice Celje za
novo mandatno obdobje
Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje je 20. aprila 2016 na 17.
redni seji izvedel postopek za imenovanje direktorja Splošne bolnišnice Celje. Na razpis se je prijavilo šest kandidatov, vendar je
eden tik pred sejo odstopil od kandidature. Po predstavitvi prisotnih kandidatov so člani Sveta zavoda izvedli glasovanje in z večino glasov imenovali mag. Marjana Ferjanca za direktorja Splošne
bolnišnice Celje za naslednje mandatno obdobje štirih let. Vlada
RS je njegovo imenovanje potrdila na 96. redni seji, 12. julija 2016.
Služba za odnose z javnostmi

I

strategije slovenske zdravstvene politike. Ta se v največji meri razkriva z dokumentom Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025 »Skupaj za
družbo zdravja«. Pomemben vpliv ima tudi evropska zakonodaja – predvsem Direktiva evropskega parlamenta
in sveta o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem
zdravstvenem varstvu.
Vizija razvoja je zapisana tudi v »Strateškem razvojnem
programu Splošne bolnišnice Celje za obdobje 2008–
2017«. Za naslednje obdobje je potrebno pripraviti nov
strateški program.

zhodišča za razvoj bolnišnice izhajajo iz pozitivnih rezultatov njenega dosedanjega dela. V zadnjem desetletju je naredila več pomembnih razvojnih korakov – z
uvedbo invazivne kardiologije, razvojem žilne kirurgije,
uvedbo implantacije srčnih spodbujevalnikov, robotske
kirurgije, sistemskega zdravljenja onkoloških pacientov.
Z vzpostavitvijo transfuzijskega centra ter nakupi sodobne diagnostične opreme je zagotovila podporo razvoju
ostalih dejavnosti v bolnišnici.
Strategija programa v prihodnje bo odvisna od:
- demografskih gibanj,
- zdravstvene in druge zakonodaje,
- političnih odločitev države,
- prostorskih možnosti – predvsem omejitev razpoložljivih zmogljivosti bolnišnice.

Vizijo bolnišnice lahko na kratko opredelimo:
Splošna bolnišnica Celje naj bo varna in zaupanja vredna bolnišnica na sekundarni ter delno terciarni ravni, ki bo usposobljena za opravljanje najzahtevnejših
zdravstvenih storitev ter privlačna za zaposlene, ki jim
bo omogočeno, da bodo ob delu v bolnišnici ohranjali
stike z razvojem medicine na globalni ravni.

Z navedenimi dejstvi se soočajo vsi izvajalci zdravstvene
oskrbe, zato bodo odločitve o naši prihodnosti ob danih
pogojih odvisne od lastnih sposobnosti, odprtosti, enotnosti v oblikovanju in sprejemanju skupnih odločitev.
Vse to nas lahko tudi v prihodnje uvršča med najboljše
izvajalce bolnišnične dejavnosti v Sloveniji, pa tudi širše.

2. Strateška področja njenega razvoja
Za uresničevanje vizije bolnišnice, ki kaže njeno sliko delovanja v prihodnosti, moramo opredeliti tudi način, kako
doseči z vizijo postavljene cilje. Tako so njena temeljna
strateška področja z nalogami naslednja:

1. Vizija razvoja Splošne bolnišnice Celje
(SBC)

-

Vizija bolnišnice je vpeta v okvire njenega osnovnega
poslanstva, področne in delovnopravne zakonodaje ter
4

razvojna kadrovska politika s poudarkom na pridobivanju potrebnih kadrov, oblikovanju struk-

-

nih kadrov, ki bi bili pripravljeni, ki bi znali in zmogli povezati medicinsko znanje z organizacijskim pristopom za
doseganje tako zdravstvenih kot ekonomskih ciljev.
Vodenje zahteva mnogo znanj in naporov, zato bo bolnišnica izboljševala orodja za vodenje tako organizacijskih
enot (oddelek, služba), kot za vodenje ljudi. Bolnišnica
bo nudila vodjem ustrezno podporo (izobraževanja, navodila, ...), kar jim bo omogočalo lažje delo. Pomembno
je dobro poznavanje delovnih nalog in ciljev, ki jih mora
»njegov oddelek ali enota« dosegati, ter vloge te enote v
skupnih procesih bolnišnice.
Pri delu s sodelavci mora vodja z empatičnim odnosom
prenesti nanje realizacijo zastavljenih ciljev, motivirati,
organizirati delo, preprečevati in razreševati konflikte ter
vzpostaviti pozitivno delovno klimo. Pri tem razvija vrednote bolnišnice: spoštovanje, zaupanje, odgovornost in
druge vrednote, ki oblikujejo celovito organizacijsko kulturo bolnišnice.
2.2. Prostorske zmogljivosti in medicinska tehnologija
Bolnišnica ima več kot polovico posteljnih zmogljivosti
v neustreznih prostorih, neprimernih tako z varnostnega, higienskega kot komunikacijskega vidika. Zato je bil
že leta 2007 potrjen projekt »Nadomestna novogradnja
Splošne bolnišnice Celje«, ki obsega preko 20.000 m2 tlorisnih površin. Izgradnja bi morala biti realizirana do leta
2017, zaradi pomanjkanja sredstev države pa načrt ni bil
realiziran, razen objekta »Urgentni center Celje«. Začetek
izgradnje je sedaj predviden v letu 2018. Trenutno poteka
redefinicija prostorskih razporeditev predvidene novogradnje. S to izgradnjo bodo vsi bolnišnični oddelki dobili ustrezne prostore. Hkrati iščemo rešitve za prostore
dnevne bolnišnice ter prostore, namenjene paliativnemu
zdravljenju.

2.1 Strategija razvoja kadrov in organizacijske kulture
Bolnišnica bo vzpostavila kompetenčni model kadrovske
politike. To pomeni, da bo ob naboru delovnih nalog na
posameznih deloviščih opredelila tudi nabor ključnih
znanj ter sposobnosti, ki so potrebne za zasedbo določenega delovnega mesta.
V postopku izbire kandidatov bo treba preverjati realne
kompetence kandidatov, ugotoviti skladnost pričakovanj
bolnišnice od bodočih sodelavcev v primerjavi s pričakovanji posameznika, ki želi uresničiti v bolnišnici svoje
osebne cilje. Zato je poleg strokovnega znanja oz. kompetenc posameznika pomemben njegov odnos do pacientov, zaposlenih in do bolnišnice kot institucije. Oba elementa, strokovno znanje in human odnos, morata biti na
tako visoki ravni, da je sodelovanje in delovanje v timih
lahko le logična posledica odločitve, da se posameznik v
bolnišnici zaposli.
S sprejemom sodelavca v službo se aktivnost kadrovanja
ne konča, ampak pravzaprav dobro začne. Potrebno je
spremljati njegov karierni razvoj, še posebej pri tistih, ki
imajo tudi lastne interese prevzemati večje odgovornosti
v organizaciji bolnišnice.

Ker je rok za dokončanje novogradnje dolg, bo bolnišnica
zagotovila vsaj minimalne prostorske razmere za nemoteno opravljanje tekoče dejavnosti v stavbah, kjer sedaj
delujejo predvsem internistične dejavnosti. Z ustreznimi
adaptacijami in vzdrževalnimi posegi bodo sanirani prostori starih stavb, tako da bodo izpolnjena vsaj minimalna higienska in varnostna merila tehničnega okolja delovanja bolnišnice. Z ustrezno prerazporeditvijo v okviru
različnih dejavnosti bo bolnišnica pridobila tudi dodatne
prostore za izvajanje internističnih programov, predvsem
na področju kardiologije, gastroenterologije, nefrologije

Razvoj vodilnih kadrov in organizacijska kultura
Vzgoja vodilnih kadrov v bolnišnici predstavlja eno ključnih strategij bolnišnice. Večinoma morajo vodje voditi
vrhunske strokovnjake, jih organizirati v delovne time,
vzpostaviti odlično komunikacijo, zagotoviti sodelovalni
način dela, hkrati pa uveljavljati zakonska pravila, uredbe,
odredbe, ki so izrazito administrativne narave. Ko se temu
pridruži še ekonomski vidik obravnavanja problemov,
postane vodenje še težje. Zato manjka ustreznih vodstve-

5

T O JE S BC

-

ture vodstvenih kadrov ter dvig organizacijske
kulture;
zagotoviti dovolj prostorskih zmogljivosti s sodobno medicinsko tehnologijo;
korenito izboljšati informatizacijo bolnišnice;
zagotavljati kakovost in varnost obravnave pacientov;
obvladovati čakalne vrste v smeri njihove odprave;
zagotoviti poslovno uspešnost;
delovati v smeri priznanja statusa klinike za posamezne oddelke;
aktivno delovanje bolnišnice v okolju.

T O JE S BC

– torej na področjih, kjer zaradi starajoče populacije potrebe po zdravstvenih storitvah izrazito naraščajo.

kuje register poslovnih tveganj ter register medicinskih
tveganj s stopnjo verjetnosti realizacije neželenih dogodkov. Na tej osnovi so opredeljeni možni ukrepi za zmanjšanje tveganj.

Za kakovostno zdravstveno oskrbo bo bolnišnica zagotavljala sodobno medicinsko opremo, ki bo omogočala
podporne dejavnosti, urgentno dejavnost, intenzivno
medicino, operacijsko dejavnost ter diagnostiko. Ob tem
pa bo pomembna tudi ekonomičnost uporabe sredstev,
povezana s procesnim organiziranjem dejavnosti.

Kot pomembno orodje mora bolnišnica izkoristiti tudi
primerjalne podatke kazalnikov kakovosti, da reagira na
tistih področjih, kjer le-ti kažejo negativna odstopanja od
pričakovanih rezultatov. Naloga vodij je, da s pomočjo
teh kazalnikov ugotavljajo možne izboljšave na svojem
področju. Kazalniki bodo informacijsko podprti.

2.3 Informatizacija bolnišnice
Učinkovito vodenje in upravljanje bolnišnice, kakor tudi
uspešna spremljava procesov zdravljenja so odvisni od
ustrezne informacijske podpore. Zato bo bolnišnica odprla projekte, ki imajo za cilj brezpapirno spremljanje poslovnih procesov v bolnišnici.

2.5 Čakalne vrste
Z vidika pacientov se kakovost zdravstvenega varstva
meri v dosegljivosti zdravstvenih storitev. Ne glede na
Zakon o pacientovih pravicah in Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah, nas k odpravljanju čakalnih vrst
zavezujeta moralna odgovornost ter strateški cilj, da naj
bodo čakalne dobe prej izjema kot pravilo. Ne moremo
vplivati na zunanje razloge, ki povzročajo čakalne dobe,
je pa naša naloga, da bomo razpoložljive vire razporedili
tako, da bi optimalno zadovoljili pričakovanja pacientov,
še posebno povečevanja dostopnosti do zdravstvenih
storitev. Vključitev bolnišnice v projekt Ministrstva za
zdravje za boljše obvladovanje čakalnih vrst je le ena od
aktivnosti. Polega tega projekta, ki bo v večji meri aktiviral delovanje primernega zdravstva ter zdravstveno stroko, bomo v bolnišnici iskali organizacijske rešitve, kjer se
bodo pokazale takšne možnosti.

Poleg projekta PACS/RIS (radiološki informacijski sistem ter sistem prenosa in shranjevanja diagnostičnih slik), ki je že v fazi
implementacije, bomo v dveh letih prešli
s papirne medicinske dokumentacije na
elektronsko. Zdravstveni kartoni bodo postali preteklost. V teku je tudi priprava na
računalniško podprt dokumentarni sistem
za poslovno dokumentacijo. Vzporedno se
bolnišnica pripravlja na elektronsko arhiviranje dokumentov.
Navedeni projekti bodo zahtevali natančno opredelitev
posameznih procesov, povezanih s kakršnokoli dokumentacijo, mnogo več reda pri poslovanju, ažurno delovanje ter odgovornost pri vnašanju podatkov.
Informatizacija bo vplivala na upravljanje s podatki ter
informacijami, kakor tudi na večjo odgovornost vodstvenega kadra do poslovnih podatkov ter celotnega informacijskega sistema.
2.4 Kakovost in varnost obravnave pacientov
Pri zaposlenih v bolnišnici dozoreva spoznanje, da sta kakovost zdravstvenih storitev in varnost temeljna pogoja
za ohranitev oz. pridobitev zaupanja pacientov do bolnišnice. Pri varnosti je primarna skrb namenjena pacientom, da se bodo počutili varne, hkrati pa je s kakovostnimi storitvami zagotovljena tudi varnost zaposlenih pred
odgovornostjo za napake in zmote, za katere so neposredno odgovorni.

2.6 Poslovna uspešnost
Bolnišnica bo nadaljevala politiko uravnoteženega poslovanja in zagotavljala politiko dolgoročne in kratkoročne
plačilne sposobnosti.

Pacienti pogosto ocenjujejo kakovost zdravstvene oskrbe skozi odnos zdravstvenega osebja do njih. Zato morajo biti vrednote spoštovanja, predanosti, zaupanja,
posredovanja pravilnih informacij pacientom, varovanje
podatkov, ... del kulture vsakega zdravstvenega delavca
in pogoj za njegovo delovanje v bolnišnici.

V svojem poslovanju bo povečala aktivnosti pri analiziranju poslovne uspešnosti posameznih programov. Na
področju stroškov dela bo treba analizirati mikroorganizacijo procesov, na področju porabe materialov bomo
analizirali procese izbora materialov ter opredelili odgovornost sodelavcev, ki imajo pristojnost odločanja o izborih. Tudi stroški storitev (vzdrževalne storitve, laboratorijske storitve, ...) bodo z ustrezno informacijsko podporo in
opredeljeno odgovornostjo naročnikov predmet povečanega nadzora.

Med pomembna orodja za dvig kakovosti spada tudi
mednarodna akreditacija DNV – DIAS, ki jo je bolnišnica
pridobila leta 2013. V okviru akreditacije bo pridobila tudi
standard ISO 9001 za vsa področja njenega delovanja.
Za zavarovanje pred različnimi tveganji bolnišnica obli-

Za uravnoteženost rezultatov so pomembni tudi pri-
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V lokalnem okolju bo opravljala vlogo povezovalnega
elementa med primarnim in sekundarnim zdravstvom.
Gre za strokovna vprašanja zdravstvene oskrbe, povezovanje med izvajalci zdravstvenih storitev, še posebej
ob razvoju informacijske podpore v projektih e-zdravja,
kakor tudi ob skupnih naporih za zmanjševanje čakalnih
vrst. Posebno vlogo pa prevzema kot odgovorni nosilec
urgentne dejavnosti v novem Urgentnem centru Celje za
širše celjsko področje.

Povečevanje prihodkov s tržno dejavnostjo predstavlja
poslovno priložnost zgolj na načelni ravni. Bolnišnica je
omejena s kadrovskimi ter prostorskimi zmogljivostmi,
predvsem pa z nestimulativnimi pogoji nagrajevanja za
izvajalce. S spremembo zakonskih določil se dejansko
lahko povečajo možnosti za trženje zdravstvenih storitev.

Na Celjskem predstavlja bolnišnica tudi pomemben gospodarski sistem, saj je organizacija z največ zaposlenimi,
s svojo dejavnostjo pa sproža neposredne in posredne
gospodarske učinke v oskrbovalni verigi za zadovoljevanje potreb bolnišnice. Izobrazbena struktura in število zaposlenih v bolnišnici pomembno vplivajo na širino
kadrovskih potencialov za aktivno sodelovanje v kreiranju javnega življenja v mestu. Ima vpliv na razvoj izobraževalne dejavnosti v mestu, kongresne dejavnosti in
na dnevne migracijske tokove. To so razlogi, da bo tudi v
prihodnje sodelovala z lokalnim okoljem pri razreševanju
prometne problematike, poplavne varnosti, varnostne
problematike, varovanju okolja in na vseh ostalih področjih, kjer se kaže skrb za zdravje in varnost prebivalcev.

Na likvidnost bolnišnice vpliva tudi investicijska dejavnost. Odločitve o investicijskih vlaganjih bodo spremljale
ustrezne ekonomske analize. Vire sredstev predstavljajo
poleg amortizacije tudi morebitni presežki v poslovnem
rezultatu; seveda bo bolnišnica tudi v prihodnje kandidirala za sredstva na osnovi Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode. Nadaljevali bomo z uveljavljeno
politiko investiranja, s katero načelno ne bomo ogrožali
dolgoročne plačilne sposobnosti. Kreditna sredstva za investicije bo bolnišnica najemala le v izrednih primerih, če
bi investicijski program zagotavljal ustrezno dolgoročno
povrnitev sredstev.
Za zagotavljanje nadzora nad javnimi sredstvi imamo v
bolnišnici vzpostavljeno notranjo revizijo. Zagotavljal
bom, da bo služba lahko samostojno in neodvisno opravljala svoje delo.

Za zaključek
Predstavljene strategije razvoja bolnišnice izhajajo iz aktualnega stanja na področju zdravstva v Sloveniji in na
Celjskem ter skušajo dati odgovor na prihajajoče izzive
sodobnega časa. Ker se trenutno veljavna strategija bolnišnice leta 2017 izteka, bo treba na ravni širšega vodstva
bolnišnice sprejeti nov dokument, ki bo upošteval zatečeno stanje, pričakovanja okolja ter usmeritve slovenske
zdravstvene politike.
Moja vloga kot direktorja bo v vzpostavitvi ustrezne organizacijske klime, iskanju skupnih rešitev, poenotenju
vodenja bolnišnice in v podpori izvajanju dogovorjenih
strategij, kakor tudi v povezovanju zunanjih institucij in
posameznikov, ki bodo pomembni za realizacijo ciljev.
Prepričan sem, da bom s sodelavci in strokovnim vodstvom bolnišnice uspel oblikovati tim, ki bo znal delovati
enotno tudi takrat, ko ne bo lahko.

2.7 Pridobitev statusa klinike
Splošna bolnišnica Celje ima močan razvojno kadrovski
potencial, ki ga predstavlja okrog 300 zdravnikov, od tega
je 200 zdravnikov specialistov, med njimi doktorji znanosti, magistri znanosti ter predavatelji in asistenti na obeh
medicinskih fakultetah in visokih zdravstvenih šolah. Z
medicinsko tehnologijo, ki jo ima bolnišnica, ter z zavzetostjo posameznikov opravlja najzahtevnejše storitve,
ki močno segajo na terciarno raven zdravstvene oskrbe.
Vendar vse to doslej ni bilo dovolj za pridobitev statusa
klinike. Ne glede na to se bo bolnišnica tudi v prihodnje
trudila, da bi nekateri oddelki pridobili status klinike.
2.8 Delovanje bolnišnice v okolju
Bolnišnica je vpeta v širše okolje slovenskega zdravstva,
kakor tudi v lokalno okolje.
Sodelavci bolnišnice aktivno sodelujejo pri kreiranju slovenske zdravstvene politike, tako v strokovnih organih
ministrstva, kot drugih zdravstvenih institucijah na nacionalni ravni. Naš cilj je, da to vlogo nadgradimo, kajti ne
gre le za status tretje največje bolnišnice, ampak tudi za
največjo bolnišnico na sekundarni ravni.
Bolnišnica bo nadaljevala s sodelovanjem z obema medicinskimi fakultetama v obliki sodelovanja naših zdravnikov kot predavateljev, asistentov ali nosilcev predmetov
na fakultetah in drugih visokih šolah s področja zdravstva. Kot učna bolnišnica bo še nadalje prevzemala naloge v procesu izobraževanja študentov in dijakov na praksi
ter izvajala mentorstva pri specializacijah. Sodelovanje se
bo okrepilo tudi na področju raziskovalnih in aplikativnih
projektov, podpirala pa bo tudi sodelovanja in povezovanja z zdravstvenimi institucijami na mednarodni ravni.

Pri izvajanju nalog bom sodeloval s sindikalnimi organizacijami ter zaposlenimi, od katerih pričakujem konstruktivno sodelovanje pri izvajanju našega poslanstva. Prepričan sem, da bo Splošna bolnišnica Celje tudi v prihodnje
delovala v korist državljanom in bo v ponos zaposlenim
in državi.
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hodki. Posebna skrb bo namenjena spremljanju realizacije dogovorjenih programov, pravilnemu evidentiranju
zdravstvenih storitev ter pravilnemu fakturiranju.
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70 let Otroškega oddelka celjske
bolnišnice 1946-2016
Katarina Meštrovič Popović, dr. med.
Otroški oddelek

aktivno tuberkulozo pljuč in tuberkuloznim meningitisom za celo Slovenijo, deloval je do leta 1976.
Leta 1975 je oddelek z nadzidavo nad patologijo pridobil
nov trakt za dojenčke z dodatnimi 12 sobami in 32 posteljami, tako da je v letih 1976 do 2003 imel 70 postelj, v
letih od 2003 do danes pa je bilo na oddelku 60 postelj za
bolne otroke.

O

troški oddelek SB Celje je bil kot tretji otroški oddelek v Sloveniji ustanovljen avgusta leta 1946. Sprva
ni bil v sklopu javne bolnišnice, pač v Westnovi vili na Golovcu, ki je od bolnišnice oddaljena približno 3 km. V prvotnih prostorih je bilo 45 postelj, ena kopalnica in manjša oddelčna ambulanta z laboratorijem. V naslednjih
dveh letih so zmogljivosti še nekoliko razširili z dodatno
kopalnico, prostorom za doječe matere in rentgenskim
aparatom.

V letih 1988 do 1990 so na oddelku potekale posodobitve: preurejeni sta bili sobi za obiske in doječe matere,
v sprejemnem traktu sta bila narejena dva ambulantna

Pogled z balkona Westnove vile
Po preselitvi v prostore bolnišnice, leta 1957, se je število
postelj povečalo na 58 za otroke in šest za doječe matere. Kljub povečanim zmogljivostim le-te še vedno niso
zadoščale potrebam, zato so začasno (od leta 1961 do
1962) ustanovili še oddelek v Dečjem domu pod Kalvarijo
(na vznožju Jožefovega hriba pri železniški postaji). Tu so
bili hospitalizirani manj bolni dojenčki in majhni otroci,
vendar je bil ta oddelek zaradi neustreznih higiensko-sanitarnih razmer kmalu ukinjen. Od leta 1964 so bili večji
otroci s pljučnicami ter kronični bolniki z revmatizmom in
nefropatijami hospitalizirani na oddelku v Novem Celju.
Ta oddelek je bil tudi specializiran za zdravljenje otrok z
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Ana Meštrovič se je vsa leta svojega mandata (od leta
1981 do 2005) zavzemala za napredek stroke na oddelku,
za uvajanje sodobnih diagnostičnih in terapevtskih metod in izboljšanje bivalnih razmer za otroke ter delovnih
razmer za osebje. Pod njenim vodstvom so na oddelku
uvedli ultrazvočne preiskave srca, sečil in glave, ultrazvočno mikcijsko cistografijo, gastroskopijo, pH-metrijo,
alergološko kožno vbodno testiranje, spirometrijo, elektroencefalografijo, EKG Holter in RR Holter.

Skozi vsa leta delovanja je Otroški oddelek SB Celje sledil
trendom v sodobni pediatriji: z večanjem kadrovskih in
prostorskih zmogljivosti se je večalo število sprejemov
bolnih otrok, hkrati pa skrajševal čas hospitalizacije. Zaradi zagotavljanja boljšega počutja otrok je bila omogočena stalna prisotnost staršev ob otroku, še posebej doječih
mater. Na oddelku delujeta tudi bolnišnični vrtec in šola.
Prva ambulanta je pričela z delom leta 1964, od takrat
se njihovo število stalno povečuje, ravno tako se povečuje tudi število pregledanih otrok. Danes oddelek nudi
specialistično ambulantno obravnavo za vsa najvažnejša
področja pediatrije, letno je pregledanih približno 11.500
otrok.
Skozi 70 let delovanja so oddelek vodili naslednji predstojniki:
- Valerija Valjavec 1946–1947
- prim. Marjan Stegnar 1947–1974
- prim. Vladimir Zalar 1974–1981
- Milena Žele 1981
- Ana Meštrovič 1981–2005
- mag. Lidija Vučajnk 2005–2008
- Andrej Mlakar od 2008 dalje
Glavne medicinske sestre:
- Silva Stegnar 1946–1967
- Margareta Dežnak 1967–1997
- Jožica Ribič 1997–2007
- Katja Mulej Hren od 2007 dalje
Na proslavi ob tem jubileju, ki je bila 16. 9. 2016 v Narodnem domu v Celju, sta se direktor bolnišnice, mag. Ferjanc, in strokovni direktor, asist.Vindišar, s plaketama za
življenjsko delo v imenu bolnišnice zahvalila dvema osebama z velikim srcem, ki sta se z zlatimi črkami zapisali
v zgodovino našega oddelka: dolgoletni predstojnici Ani
Meštrović in glavni medicinski sestri Margareti Dežnak.

Na oddelku so pod njenim vodstvom še posebej skrbeli,
da bi bil čim bolj prijeten za bivanje otrok in njihovih staršev. Sodelovala je pri organizaciji IV. samoprispevka občine Celje leta 1985, s pomočjo katerega so v vse bolniške
sobe napeljali tekočo vodo in uredili primerne prostore
za matere dojilje. Na njeno pobudo je bila leta 1990 organizirana bolnišnična šola za šoloobvezne otroke. Leta
1995 so bila v delo oddelka vpeljana načela, zapisana v
Listini otrokovih pravic – Magni Charti: neomejeni obiski
staršev, bivanje staršev ob bolnem otroku in bolnišnična šola ne le za otroški oddelek, temveč tudi za otroke,
hospitalizirane na drugih oddelkih bolnišnice. Leta 2009
je prejela odličje Zaslužni član Zdravniške zbornice za
delo na področju pediatrije v celjski regiji. Kot tretji največji v Sloveniji ostaja otroški oddelek Splošne bolnišnice Celje pomemben steber slovenske pediatrije. V veliki
meri je k temu s svojo prizadevnostjo, neutrudnim delom
in požrtvovalnostjo prispevala prav ona.
Ga. Margareta Dežnak se je rodila v Zagrebu. Otroške dni
je preživela v Bohinjski Bistrici. Osnovno šolo je obiskovala v Štorah. V Celju je obiskovala Kajuhovo gimnazijo. V

Podelitev priznanj Ani Meštrovič in Margareti Dežnak
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prostora, na podstrešju so bile narejene učilnica, pisarna
in seminarska soba.
Leta 1998 je bil prizidan prostor z velikim transportnim
dvigalom, leta 2000 je bil urejen ambulantni prostor v
pritličju. V zadnjih letih so potekala še dela za izboljšanje
energetske učinkovitosti stavbe (menjava oken in nova
fasada s toplotno izolacijo).
Pred oddelkom je bil urejen tudi prijeten park z igrali za
otroke.

T O JE S BC
tem času je bila tudi aktivna članica ŠD Kladivar. V športu
je bila zelo uspešna, saj je bila državna prvakinja v metu
kopja. Šolanje je zaključila na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. V celjski bolnišnici se je zaposlila kot ena
izmed prvih višjih medicinskih sester. Leta 1967 je postala glavna medicinska sestra Otroškega oddelka. Pustila je
neizmeren pečat na oddelku in tudi v slovenskem prostoru, saj je ob prevzemu dolžnosti glavne medicinske sestre
Otroškega oddelka svoj trud, znanje in energijo usmerila
v kakovostno zdravstveno nego otroka. Leta 1982 je opravila seminar za mentorje učencem v usmerjenem izobraževanju in svoje bogato znanje prenesla tudi na mlajšo generacijo.
Bila je aktivna članica Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Celje, v letih 1988–1992 pa tudi predsednica Pediatrične sekcije. Za svoje znanje in organizacijske sposobnosti ter za opravljanje številnih odgovornih
funkcij je bila nagrajena, saj je leta 1994 dobila Zlati znak
kot najvišje priznanje, ki ga podeljuje Zbornica-Zveza.

Prireditev je bila zelo uspešna, saj smo v proslavi združili
prijeten kulturni program, spoštljiv pogled na preteklost,
hudomušen prikaz sedanjosti Otroškega oddelka in strokovne teme. Posebno zanimanje je požel naš pediatrični
urgentni center, ki je edinstven in vzbuja številne polemike. Številni gostje – povabljeni so bili poleg sedanjih
in bivših zaposlenih na našem oddelku tudi pediatri in
medicinske sestre iz vse Slovenije – so bili zelo zadovoljni
s celotno idejo in izvedbo prireditve. Po strokovnem delu,
ki smo ga zaključili s prikazom nekaj redkih nujnih stanj v
pediatriji (pnevmotoraks, možganska kap in hemolitično
-uremični sindrom), smo si ogledali še razstavi v Pokrajinskem muzeju. Izvedbo je podprla Mestna občina Celje, na
čelu z županom, kot častna pokroviteljica.
Prihodnost našega oddelka je polna izzivov, ki jih sprejemamo. Kot sta rekli obe jubilantki, je pot do pravih rešitev s trdnimi temelji možno najti le s timskim delom in
predanostjo.

Anesteziologija je praznovala
50 let samostojnosti
Rajko Kandare, dr. med.

Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin

P

red kratkim smo na oddelku za anesteziologijo z
odsekom za intenzivno medicino operativnih strok
in terapijo bolečin praznovali 50-letnico samostojnosti.
Natančno 1. junija 1966 je takratni mlad in nadobuden
zdravnik Jože Četina, dr. med., napravil majhen korak za
človeka in velik korak za bodočnost celjske anesteziologije. Po vzoru ostalih evropskih držav si je takoj za mariborsko bolnišnico zamislil, da bi bili kot oddelek samostojni.
Razlogov je bilo več, najpomembnejši pa je bil, da je lahko začel zbirati okrog sebe somišljenike, ki so si želeli isto.
Dvigniti takratno stroko od »pomočnikov« kirurgom do
zdravnikov specialistov in posebej usposobljenih anestezijskih medicinskih sester. V začetku so bili na oddelku le
štirje – in sicer dva zdravnika in dve medicinski sestri, ki
sta jima pomagali. Občasno so jim pomagali še nekateri
zdravniki drugih strok. Anestezije so opravljali po potrebi
in moči oddelka. Od začetka delovanja pa do konca leta

1966 so opravili 2277 anestezij. Še isto leto so organizirali
dežurno službo za vse operativne oddelke. Ko je anesteziologija pridobila tudi svoj delež finančnih sredstev, so pri-
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Razvoj je šel potem strmo navzgor in ravno to smo želeli
predstaviti na prireditvi ob 50. obletnici samostojnega oddelka. Tudi zato smo mejnike celjske anesteziologije postavili ob bok zgodovinskim dogodkom v svetu, takratni
Jugoslaviji, v Sloveniji in tudi na območju Celja. Rdeča nit
zgodbe je bila fluktuacija osebja na oddelku. Od začetka,
ko so bili le štirje zaposleni na oddelku, do leta 2013, ko je
bilo 18 specialistov in 9 specializantov ter danes, ko nas je
21 specialistov in 4 specializanti. Na oddelku so še 1 mag.
zdravstvene nege, 21 diplomiranih medicinskih sester ter
4 zdravstveni tehniki. V enoti intenzivne medicine dela 21
diplomiranih medicinskih sester in 4 zdravstveni tehniki
ter strežnica. Za celoten oddelek imamo le eno administratorko, čeprav sodimo številčno med največje oddelke.
Lansko leto smo opravili približno 12.940 anestezij. V intenzivni enoti je bilo približno 350 pacientov.

Od leta 1966 do danes se je na oddelku zvrstilo okrog 90
anesteziologov. V kriznih letih, ko nas ni bilo dovolj, so
nam pomagali tudi kolegi iz ostalih ustanov, predvsem
Ljubljane, Brežic, Ptuja, Murske Sobote in drugod. Nekaj
let smo imeli pomoč tudi iz Vojvodine. Zdravstvenega oz.
negovalnega osebja je tudi bilo kar nekaj v teh 50 letih –
kar 160 sester smo našteli v naših analih. V tem času smo
opravili približno 650.000 anestezij v katerikoli obliki.
Kot je razvidno že iz številk, je fluktuacija na tem oddelku med največjimi v celjski bolnišnici. Vzroke zanjo lahko
najdemo v stresnem okolju, iskanju novega zaslužka, nestrinjanju z ostalimi, … Nekaj sodelavcev je v preteklosti
odšlo ob razpadu prejšnje države. Verjetno bi vzroke lahko še našteval.
Kot sem omenil že na začetku, verjetno tega oddelka še
ne bi imeli, če takrat ne bi bilo primarija Jožeta Četine.
Zasluge pa mu ne gredo le za ustanovitev oddelka, ampak tudi za njegov strokovni razvoj. Že naslednje leto po
ustanovitvi so kolegi začeli z regionalno anestezijo in
nevroleptanalgezijo. Leta 1968 so na našem oddelku pričeli kot prvi v Sloveniji in drugi takoj za Reko z intubacijami otrok pri operacijah mandeljnov. Pomemben mejnik
je tudi začetek uporabe ketalarja leta 1971.

Mejniki
1966

Drugi samostojni oddelek za anestezijo v Jugoslaviji

1967

Regionalna anestezija in nevroleptanalgezija

1971

Prva endotrahealna anestezija v Sloveniji pri
tonzilektomijah otrok
Disociativna anestezija – uporaba ketamina

1982

Odprtje intenzivne enote s 5 posteljami

1983

Uvedba propofola

1987

Peridualna morfinska analgezija

1994

2005

Prvi tečaj TPO
Nova enota intenzivne terapije in operacijske dvorane
Odprtje anesteziološke ambulante in ambulante za
diagnostiko in terapijo bolečin ter sodelovanje pri
oksplantacijah
Uvedba laringealne maske

2006

Prvi magnet v anesteziji

2007

Začetek obporodne analgezije z ultivo

2008

Uvedba Igel mask

2009

Začetek uporabe bridiona

2010

Prva robotska operacija v Sloveniji

2013

Nakup prvega UZ aparata v anesteziji

2015

Odprtje urgentnega centra v SB Celje
Prvi doktorat na anesteziološkem oddelku v SB Celje
in prva nagrada za izobraževalni film na svetovni
ravni

1968

1997
1998

2016

Prim. Jožetu Četini se je bolnišnica zahvalila s priznanjem
za življenjsko delo
Primarij Četina se je ponovno izkazal, ko je šel s svojimi
argumenti do vodstva bolnišnice, da ustanovijo intenzivno enoto. Vedno večje število pacientov je zahtevalo
bolj kakovostno obravnavo. Celje leži tudi ob pomembni prometnici proti Mariboru. Pred izgradnjo avtoceste
je namreč na hitri cesti prihajalo do številnih prometnih
nesreč s hudimi posledicami. Bolnišnica je nujno potrebovala intenzivno enoto za kirurške paciente. Tako so 1.
maja 1982 sprejeli prvega pacienta v prostorih bivšega
»visceralnega šoka«. V starem »eitu« je bilo 5 postelj. Ravno to leto in leto prej so zaposlili največ zdravstvenega
osebja, in sicer kar 15 medicinskih sester. Do konca leta
so sprejeli 100 pacientov, ki so potrebovali intenzivno
oskrbo. S tem so prenehali pošiljati paciente z reševalci
v druge ustanove, kjer so že imeli te enote (npr. Ptuj, Ljubljano, Maribor).
Trend z novitetami je šel naprej. Leta 1983 so začeli kot
anestetik uporabljati propofol. Do takrat je bilo to zdravilo rezervirano le za posameznike. Leta 1994 smo pričeli
s poučevanjem temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja. Primarij Slavomir Milovanović, dr. med., in od začetka
tudi mag. Vesna Papuga, dr. med., sta zaorala ledino na
tem področju. Od takrat do danes je bilo izvedenih že 382
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čeli postopoma nabavljati anesteziološko opremo. Sprva
so bile to le »doma narejene mašine«. Celoten nadzor so
prevzeli šele po treh letih obstoja.

T O JE S BC

tečajev s 4950 tečajniki. Za to dejavnost se že od začetka
trudijo iste osebe. Sprva so izdali manjšo zgibanko, ki je
že leta 2003 prerasla v večjo tiskano izdajo, ki je že dobila več ponatisov v obliki delovnega zvezka. Danes lahko
informacije najdemo tudi že na intranetu. Na naše tečaje
hodijo poleg sodelavcev iz celotne bolnišnice tudi zaposleni iz drugih ustanov in pripravniki od drugje. Interes so
pokazala tudi okoliška gasilska in športna društva. Ker so
potrebe vsak dan večje, bomo morali našo ekipo, ki izvaja
tečaje, v prihodnje okrepiti.

EIT je nove prostore dobil leta 1997
Leta 1997 smo se razveselili nove intenzivne enote z 11
posteljami z najsodobnejšo opremo. Takrat so odprli
tudi nov operacijski blok. Končno smo leta 1998 pričeli
z anesteziološko in protibolečinsko ambulanto. Vse več
pacientov trpi zaradi kroničnih bolečin. Naša želja je, da
bi vsi pacienti pred operativnim posegom prišli tudi v
anesteziološko ambulanto. Trenutno lahko pregledamo
le okrog 1500 pacientov na leto. To pa so tudi pacienti,
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin mora zagotavljati:
1. redno predoperacijsko vizito in pripravo operirancev
(ugotovitev zdravstvenega stanja in pojasnilna dolžnost
anesteziologa);
2. varne operativne posege (s posebnimi znanji in
spretnostmi, ki omogočajo nemoteno izvedbo
diagnostičnih in terapevtskih posegov);
3. izvajanje respiracijske fizioterapije z izboljšanjem
bolnikove pljučne funkcije pred operacijo, med njo in po
njej;
4. pooperacijski nadzor in zagotavljanje homeostaze
bolnika-operiranca;
5. lajšanje akutne pooperacijske bolečine (prilagoditev
neprekinjene analgezije);
6. sodelovanje pri obporodni analgeziji;
7. lajšanje kronične bolečine (bolnišnično in ambulantno);
8. oživljanje in zdravljenje odpovedi življenjskih funkcij;
9. zdravljenje kritično bolnih in poškodovanih;
10. interdisciplinarno sodelovanje pri organizaciji darovanja
organov in tkiv;
11. sodelovanje pri transportih respiratorno ogroženih
bolnikov v sosednje ustanove;
12. konziliarno dejavnost kirurškim in nekirurškim
bolnišničnim oddelkom;
13. izobraževanje zdravnikov iz prehospitalnih enot,
študentov medicine, sekundarijev, lastnih specializantov
in specializantov drugih oddelkov, medicinskih sester in
pripravnikov le-teh.

Zahvala
Naj se na tem mestu zahvalim vsem, ki me podpirate
v teh letih, odkar sem predstojnik tega velikega in številčnega oddelka. Zahvala velja tudi upravi bolnišnice,
Mestni občini Celje, soavtorjem prireditve, moji družini,
ki mi je stala ob strani, ko sem že obupal.V čast in hkrati
v ponos mi je, da sem predstojnik oddelka v tem jubilejnem letu. Za navadnega smrtnika rečejo, da je prišel
do pol poti ali da je v najlepših letih, naš oddelek pa je
šele na začetku nadaljevanja. Pomagati mu moramo vsi,
da se bo še bolj razvijal, predvsem za pacienta, ki je za
nas najpomembnejši.
ki imajo največ spremljajočih obolenj in potrebujejo posebno obravnavo. Leta 1997 je Milena Kotnik, dr. med.,
postala koordinatorka za eksplantacijsko dejavnost za
celjsko bolnišnico. Od leta 1998 do danes smo sodelovali
pri približno 60 odvzemih organov. To je tudi ena najbolj
pomembnih oblik solidarnosti do sočloveka.
Do leta 2016 je bilo še kar nekaj mejnikov. Omenil bi
najpomembnejše za našo stroko. Pričeli smo uporabljati nov inhalacijski anestetik sevofluran, ki omogoča bolj
kakovostno anestezijo kot dotedanji. Laringealna maska
in kasneje I-gel maska sta odlična pripomočka za vzdrževanje dihalnih poti med anestezijo. Leta 2009 smo za izničenje delovanja relaksantov pričeli uporabljati bridion. To
je novo, sicer drago zdravilo. Velik mejnik. Dobre vile rojenice iz pravljic bi ga lahko položile vsakemu državljanu
v zibelko. Koliko manj zapletov zaradi podaljšanega delovanja mišičnega relaksanta imamo od takrat! To pomeni
tudi manj sprejemov v intenzivne enote.
Seveda pa ne morem niti mimo prvega sodelovanja z rentgenologi leta 2006 pri preiskavi z magnetnoresonančnim tomografom in prve robotske operacije prostate leta
2010. Skok v neznano nas je vrgel v orbito v Sloveniji in
tudi v bivši Jugoslaviji. Škoda bo le, če ne bomo nadaljevali tega projekta zaradi financ.
Silvestrovo 2015/2016 in odprtje nove urgence. Toliko
novih delovišč, pa z manjšim številom osebja! Eno in isto
vprašanje se prenaša od začetka do danes. Radi bi sodelovali pri obporodni analgeziji. Pacienti si zaslužijo, da
jih ne bi bolelo tudi pri ostalih preiskavah, predvsem endoskopskih ali pri interventni radiologiji. Premalo nas je,
pa četudi številke govorijo drugače.

Star anestezijski aparat, ki ostaja v bolnišničnem arhivu
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Slovesnost je bila tudi priložnost za podelitev oddelčnih priznanj
V zaključku bom napisal isto, kot sem napisal v letnem
poročilu. Osnovni in nerazrešen problem našega oddelka
ostaja kadrovska zasedenost zaradi širjenja programov.
Zaradi tega na oddelku ne moremo razvijati vseh strokovnih področij, s katerimi se anesteziologija kot stroka
ukvarja. Prav tako je ovirano raziskovalno delo.
Časa, ki ga imamo na voljo za pacienta izven operacijskih
prostorov, je premalo (predoperacijske vizite, ustrezna
predoperacijska priprava), istočasno je potreba po natančni oceni in pripravi bolnikov vse bolj izražena zaradi naraščajočega števila starostnikov s pomembnimi
spremljajočimi obolenji. Problem predstavljajo t.i. dislocirane operacijske sobe brez prebujevalnic in možnosti

ustreznega pooperacijskega nadzora. Ta problem je treba
rešiti tako prostorsko kot tudi kadrovsko.
Zaradi velikih obremenitev pri delu ob še vedno premajhnem številu zaposlenih v zdravstveni negi v OIMOS, ostaja ta enota kot delovno mesto še vedno manj atraktivna.
Dodaten problem za novozaposlene predstavlja tudi nekoliko podhranjeno formalno izobraževanje. Prezahtevnost dela in izgorevanje sili medicinske sestre v nenehna
iskanja novih možnosti zaposlitve. Kljub vsem težavam
zaposleni v enoti še vedno vzdržujejo najvišjo raven dela
v intenzivni medicini – poznano in priznano tako doma
kot v svetu.

Otvoritev novega Centra za diabetes
in endokrinologijo
Maja Navodnik Preložnik, dr. med.

Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo

V

ponedeljek, 17. 10. 2016, smo po več kot desetletju
prizadevanja odprli prostore novega Centra za diabetes in endokrinologijo v kletni etaži novega dela bolnišnice.

Novi center je v kletni etaži, nasproti Oddelka za medicinsko rehabilitacijo
Sladkorna bolezen je ena najpomembnejših epidemioloških
bolezni, saj njena incidenca strmo narašča z vsakim letom.
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bolnikov s sladkorno boleznijo tip 1. Od teh jih je vedno več zdravljenih z najsodobnejšo metodo – inzulinsko
črpalko, v našem centru trenutno že okrog 200, kar nas
uvršča med vodilne ne samo v slovenskem, ampak tudi
širšem – evropskem in svetovnem merilu.
Z odprtjem novega Centra za diabetes in endokrinologijo bomo pridobili dodatne prostore, s katerimi bo možno
razširiti dejavnost, tako da bomo postali bolj dostopni
uporabnikom – bolnikom s sladkorno boleznijo, saj smo
takoj za Mursko Soboto druga regija z najtežjo dostopnostjo do diabetologa (5.600 bolnikov/ tim, slovensko
povprečje je 3.750 bolnikov/tim). Pridobili bomo tudi dodatne ambulantne in funkcionalne prostore za endokrinološko ambulanto, kamor v zadnjih letih tudi močno
porašča število napotitev.

Novi prostori bodo prijaznejši bolnikom in zaposlenim
Po oceni naj bi bilo v Sloveniji že blizu 200.000 bolnikov
s sladkorno boleznijo. Gre za sistemsko bolezen, ki v največji meri prizadene kardiovaskularni sistem, praktično
za vse kronične zaplete je vzrok okvara mikro- in makrocirkulacije.
Prav zaradi tega je v standardni oskrbi sladkornih bolnikov poleg urejanja glikemije zelo pomembno tako zgodnje prepoznavanje kot tudi zdravljenje poznih zapletov,
seveda pa je največji poudarek prav na njihovem preprečevanju. Le-to temelji na odpravljanju in zdravljenju dejavnikov tveganja, kot so kajenje, arterijska hipertenzija,
hiperlipidemija in debelost.
V osrednjesavinjski regiji imamo gravitacijo okrog
180.000 ljudi, glede na pojavnost sladkorne bolezni, katere prevalenca znaša že 7,5 % , to pomeni 13.500 bolnikov. Spremljamo tudi stalen porast na novo registriranih bolnikov – letno že blizu 900, od tega 150 bolnic
z gestacijskim diabetesom. Beležimo tudi že okrog 600

Čakalnica kot prostor pred vstopom v center bo že predstavljala začetni del obravnave, saj bo z medijskimi vsebinami obiskovalcem omogočala izobraževanje in obveščanje.
V teh novih razmerah bomo lahko še lažje realizirali:
a izvajanje rednega ambulantnega dela s področja diabetologije in endokrinologije v skladu s smernicami
za obravnavo, z možnostjo ambulantne izvedbe stimulacijskih in supresijskih testov;
a izvajanje nujnih in kontrolnih ter presejalnih pregledov v ambulanti za diabetično stopalo – vključno z
manjšimi posegi, odstranitvijo hiperkeratoz, lasersko
terapijo, predpisovanjem ustreznih čevljev za razbremenitev pritiskov, razbremenitve najtežjih nevropatskih ulkusov in akutnega Charcotovega stopala, začetno in presejalno angiološko obravnavo;
a izvajanje skupinskega in individualnega izobraževanja
s področja diabetologije, tako za ambulantne kot za
hospitalizirane bolnike, vključno s poučevanjem funkcionalnega inzulinskega zdravljenja – testi bazalnega
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a uvedbo projekta e-zdravje, tudi aplikacije za e-povezave s primarno ravnijo, ev. z DSO.
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inzulina, učenje štetja ogljikovih hidratov, priprava in
uvedba ter spremljanje zdravljenja z inzulinsko črpalko in/ali oddajnika s senzorji;
a izvajanje različnih izobraževalnih delavnic: Zdravo hujšanje, Pravilno merjenje tlaka na domu...;
a uvedbo in vodenje registra vseh bolnikov in e-kartona;

Z novim centrom bomo ob dodatni kadrovski okrepitvi
lahko zagotovili oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo
po vzoru najboljših centrov, za kar si bomo vsi člani tima
prizadevali tudi v prihodnje.

V poletnem oz. jesenskem času sta bili zaključeni tudi investiciji v ureditev prostorov za stacionarni presejalni center v okviru programa DORA ter v posodobitev rezervoarja ELKO in izgradnjo nadstrešnice nad zbirnim mestom za
odpadke ter v prevezavo kanalizacije.

Nadstrešnica nad zbirnim mestom za odpadke

Obnovljeni prostori in digitalni mamograf

Donacija Nove ljubljanske banke celjski
porodnišnici
podarili slovenskim porodnišnicam. V okviru akcije zbranih 55.400
evrov so namenili izolski, mariborski, postojnski, šempetrski, ptujski in naši porodnišnici. Z njimi bodo bolnišnice kupile nujno potrebno medicinsko in ostalo opremo.

Ček v vrednosti 9.233 € je bolnišnici predal Anton Adam, direktor
podružnice NLB Savinjsko-Koroška
Tudi Nova ljubljanska banka, d.d., z donacijami podpira humanitarne organizacije s poudarkom na projektih izboljšanja življenjskih pogojev in reševanja življenj, dobrodelne organizacije, ki
skrbijo za ranljivejše in ogrožene družbene skupine ter okoljske
in naravovarstveni projekte. V letošnjem juniju so tako 100 evrov
od vsakega stanovanjskega kredita, sklenjenega v tem mesecu,

Naša porodnišnica je prejela 9.233 evrov in jih namenila za nakup
ogrevane posteljice z akumulatorskim napajanjem, ki jo pri svojem delu potrebuje Odsek za neonatalno pediatrijo Ginekološko
-porodniškega oddelka. Ta letno oskrbi približno od 220 do 230
otrok, ki so rojeni prezgodaj ali s prenizko porodno težo in potrebujejo posebno nego in oskrbo. Nedonošenčki ne morejo uravnavati telesne temperature, zato potrebujejo ogrevano posteljico,
najmlajši in najmanjši pa inkubator. Če ima ogrevana posteljica
akumulatorsko napajanje, jim omogoča tudi varen transport otrok na diagnostične preglede, ki se izvajajo na drugih oddelkih
bolnišnice, kot so rentgen, UZ srca, konziliarni pregledi pri kirurgu
in ortopedu.
Na Odseku za neonatalno pediatrijo so sicer v letu 2015 skupno
oskrbeli 2008 otrok, in sicer 1.899 živorojenih novorojenčkov in
105 ponovno sprejetih (od doma 86 otrok, iz terciarnih centrov
pa 19).
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Rožnati oktober in
celjska skupina za samopomoč
Marina Burjan

Skupina za samopomoč, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

K

o zboliš za boleznijo, ki se ji reče rak, se ti dobesedno
sesuje življenje. Pri ženskah je še prav pogost rak dojke, zato so se ženske po vsem svetu začele združevati v
razna društva oz. skupine za samopomoč. Nastal je rožnati oktober, ki predstavlja boj in osveščanje žensk z rakom
dojke. Vsako leto v oktobru pripravimo razne prireditve
in stojnice ter tako osveščamo ljudi, ki so nam pripravljeni prisluhniti – da rak ni smrt, da s pregledovanjem in
pravočasnim ukrepanjem ob takšni diagnozi lahko živimo kakovostno življenje, včasih celo boljše kot prej, saj se
zavemo vseh vrednot na tem našem svetu.

zitivne energije in dobre volje, ki je tako potrebna za našo
dušo in telo. Ob tem se naj zahvalim vodstvu bolnišnice
za prijazno pripravljenost brezplačne oddaje prostorov
za naše potrebe.
Tudi drugače dobro sodelujemo z bolnišnico. Tako nam
primarij Slavomir Milovanović, dr. med., vsako leto predava o oživljanju s praktičnimi vajami, o narkozi in podobnem. Hvala tudi njemu.
V bolnišnici delujem tudi kot prostovoljka za individualno organizirano svetovanje pacientkam z rakom dojke.
Tudi to sodelovanje na Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo je zelo zgledno in lepo.
Drugače je naša skupina delovna, saj poskrbimo za svoje
člane z raznimi predavanji, prireditvami, izleti in druženji
za dobro voljo. Letos nas je ob 30-letnici Društva onkoloških bolnikov Slovenije povabil v svoje prostore gospod
predsednik Borut Pahor. Ta lep jubilej smo obeležili tudi s
proslavo članov iz vse Slovenije v Prekmurju.
Skupina iz Celja je bila dejavna v Thermani Laško, na Veliki
planini, Mrzlici, ogledali smo si novoletno Ljubljano in še
kaj bi se našlo.
V okviru društva smo za zaposlene v bolnišnici in bolnike
organizirali kratek seminar z naslovom ŽIVETI Z RAKOM.
Pa še podatki o skupini
Prostovoljka koordinatorka:
Fanika Sikole, tel. št.: 070 819 745
Strokovni vodja: Marija Travner, tel. št.: 031 536 502
Prostovoljka za individualno pomoč:
Marina Burjan, tel. št.: 041 475 716

Informativna stojnica skupine za samopomoč v bolnišnici

in v zdravstvenem domu
Naša skupina v Celju, ki deluje v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije, šteje okrog 80 članov, v sami
skupini pa se dobiva po 30 članic. Skupina je odprta za
vse vrste raka, tako za ženske kot tudi moške. Če začutite
željo, da se nam pridružite, prisrčno vabljeni. Dobivamo
se v bolnišnici Celje, v sejni sobi kirurgije, drugo sredo v
mesecu od septembra do junija. Meni osebno to druženje zelo veliko pomeni, saj ko se srečamo, ne manjka po-
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Rožnati oktober je svetovni mesec osveščanja o raku
dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. V Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli skoraj 1.300 žensk
in okoli deset moških.
Če je bolezen odkrita dovolj zgodaj, je visoko
ozdravljiva, preživetje pa se je z novimi, učinkovitimi
zdravili pomembno izboljšalo. Verjetnost, da bo
prebivalka Slovenije zbolela za to boleznijo do 75.
leta starosti je 7 odstotna.

Ženske med 50. in 69. letom starosti, ki vabila Dore ne
prejmejo, imajo pravico do pregleda z mamografijo na
podlagi napotnice ginekologa ali osebnega zdravnika.
Ženske pred 50. letom in po 70. letu vabil na presejalno
mamografijo ne bodo prejele, saj je rak dojk pri omenjeni starosti redkejši. Kljub temu pa so potrebni redni
pregledi, na katere ženske napotita ginekolog ali osebni
zdravnik.

Poskrbite za svoje zdravje!
Zgodnje odkrivanje bolezni je ključno
V Sloveniji za rakom dojk zboli vsaka štirinajsta ženska.
Zboli lahko vsaka ženska, bolj dovzetne za to bolezen
pa so ženske po 50. letu starosti. Ker pogosto ni opaznih
znakov bolezni, državni program presejanja za raka dojk
DORA ( o programu DORA ) vabi ženske med 50. in 69.
letom vsaki 2 leti na pregled z mamografijo, na slikanje
dojk z rentgenskimi žarki. Z njo je mogoče odkriti bolezenske spremembe, ki še niso tako velike, da bi jih lahko
zatipali. Pregled je za vabljene ženske brezplačen in je
krit s strani zdravstvene zavarovalnice. (Pregled – predstavitveni film). Ker velja, da je zgodaj odkrito spremembo lažje ozdraviti, se je vabilu vedno vredno odzvati.
Program DORA se postopoma širi po vsej Sloveniji. Z
odprtjem centra v Novi Gorici je v program sedaj vključenih že dve tretjini vseh ustreznih slovenskih žensk.

Za svoje zdravje največ lahko storimo sami. Zdrav način
življenja z uravnoteženo prehrano, vzdrževanjem primerne telesne teže in vsakodnevno telesno dejavnostjo,
pozitivna naravnanost in redno mesečno samopregledovanje dojk so deli uspešnega recepta, ki ga tudi letos
pošiljajo iz Evropske zveze za boj proti raku dojk.
Pri nas o raku dojk osvešča Slovensko združenje za boj
proti raku dojk Europa Donna. Njihov glavni cilj je vsem
ženskam v Sloveniji zagotoviti enake možnosti za zgodnje odkritje bolezni, takojšnje in učinkovito zdravljenje
in rehabilitacijo. K aktivnostim vabijo vse istomisleče, v
rožnatem oktobru pa so še posebno aktivni. Priložnosti
je več: Tek in hoja za upanje , 15. oktobra, na dan zdravih
dojk, pa z njimi lahko zaplešete na pesem Lep je dan ob
11. uri v Ljubljani, Slovenski Bistrici, Postojni in na Jesenicah (vklop v živo na Valu 202).
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Rožnati oktober:
svetovni mesec boja proti raku dojk6

ABC POS LOVANJA

Poslovanje in obseg dela
v prvi polovici leta 2016
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

SB

Celje je ob koncu prve polovice leta ugotovila negativen poslovni izid v višini 722.582 eur.
Neugoden negativni izid poslovanja je posledica več
dejavnikov. Izredno finančno breme predstavljajo v
letu 2016 večji stroški plač zaradi napredovanj konec
leta 2015. Gre za znesek v višini 1,3 mio na letni ravni,
za kar ni zagotovljenega finančnega pokritja s strani
našega plačnika – ZZZS-ja. V okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije že vse od lanskega leta
potekajo pogajanja za to pokritje, vendar do sedaj fi-

nančnih virov ni zagotovljenih. Tako moramo izvajalci
ta povečan finančni izdatek pokrivati z obstoječimi
prihodki.
Drugi poglaviten razlog za negativni poslovni izid v
naši bolnišnici predstavljajo povečani stroški zdravil
in zdravstvenega materiala. Izreden, nenačrtovan porast je v letu 2016 na področju zdravil, kjer so stroški v
prvi polovici leta 2016 v primerjavi z istim obdobjem
preteklega leta višji za več kot 15 % (Tabela 1).

Tabela 1: Realizacija posameznih skupin zdravstvenih materialov v obdobju 1-6 2016 v primerjavi z realizacijo 1-6 2015 in
s Finančnim načrtom 2016
Realizacija
1-6 2015
v eur

Finančni
načrt 1 - 6
2016 v eur

Realizacija
1 - 6 2016
v eur

Indeksi
R16/ R15

Razlika v eur
R16/
FN16

R16/ FN16 R16/ R15

A. ZDRAVILA - skupaj

4.601.546

4.720.000

5.309.043

115,38

112,48

707.498

589.043

B. ZDRAVSTVENI MATERIAL

5.771.792

5.662.500

5.960.309

103,27

105,26

188.518

297.809

10.373.337

10.382.500

11.269.352

108,64

108,54

896.015

886.852

SKUPAJ (A + B)

Iz podatkov iz Tabele 1 je razvidno, da je bilo v prvi polovici leta 2016 v bolnišnici porabljenih za 707.498 eur več
zdravil. Od tega je bilo za 275.842 eur več porabljenih
t. i. »refundiranih dragih zdravil«, ki jih ZZZS plačuje v
celotni višini porabe. Večinski delež povečanja (459.951
eur) pa pomenijo t. i. »nerefundirana« zdravila, ki jih
moramo pokriti z obstoječimi cenami storitev oz. z obstoječim prihodkom in imajo tako neposreden vpliv na
finančni izid. Vzroki za povečane stroške zdravil so tako
v povečani porabi nekaterih vrst zdravil, kakor tudi v viš-

jih cenah.
Poleg povečanih stroškov pa dodaten negativni učinek
v poslovanje prve polovice leta 2016 vnaša nedosežen
celoten planirani prihodek akutne obravnave. V prvi
polovici leta 2016 ugotavljamo izpad prihodka akutne
obravnave v višini 385.991 eur. Vzrok je nedoseganje
načrtovanega pogodbenega števila primerov akutne
obravnave. Obstoječa obračunska merila ZZZS-ja namreč zahtevajo poleg doseganja števila uteži tudi doseganje števila načrtovanih primerov.

Tabela 2 : Realizacija obsega dela akutne obravnave za ZZZS v obdobju 1 - 6 2016

AKUTNA OBRAVNAVA
- število SPP primerov
- število uteži
- povprečna utež

Realizacija

Plan

Realizacija

Indeks

Indeks

1-6 2015

1-6 2016

1-6 2016

R16/R15

R16/P16

17.102

16.589

16.128

94,30

97,22

24.536,48

23.983,20

24.376,08

99,35

101,64

1,435

1,446

1,511

105,35

104,54

Iz Tabele 2 je razvidno, da je SB Celje dosegla in presegla
načrtovano pogodbeno število uteži (za 1,64 %), medtem ko je bilo načrtovano število primerov manjše od
planiranega za 2,78 %. Pri tem je bila dosežena povprečna utež višja od načrtovane (1,51). Vzrok za navedeno
je izločanje manj zahtevnih, krajših obravnav iz programa akutne v izvenbolnišnično obravnavo. Istočasno se
povečuje število zahtevnejših, dražjih obravnav, ki izha-

jajo iz patologije in hospitalizacij bolnikov s številnimi
spremljajočimi boleznimi.
Glede na strukturne spremembe v programih SB Celje
se z ZZZS-jem v letu 2016 dogovarjamo o spremembah
pogodbenih programov. Slednje smo se dogovarjali že
v prvi polovici leta z Aneksom k obstoječi Pogodbi 2015,
v drugi polovici leta pa to problematiko urejamo v okviru nove Pogodbe 2016.
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Sicer na področju realizacije programov v letu 2016 sledimo usmeritvam Ministrstva za zdravje po skrajševanju čakalnih dob. Tako smo si že v začetku leta zastavili
načrt programov v skladu s to usmeritvijo. Za leto 2016
načrtujemo povečanje števila posegov pri operativnih
programih s čakalnimi dobami in diagnostiko (MR program) ter tudi na ambulantnem delu (nevrologija, revmatologija).

Za vzpostavitev delovanja novega urgentnega centra
so bile za leto 2016 načrtovane in tudi izvedene nove
zaposlitve, predvsem na področju zdravstvene nege.
Sicer je bil za obvladovanje celotnih stroškov dela sprejet načrt obsega delavcev iz ur po posameznih poklicnih skupinah in oblikah dela. V prvi polovici leta 2016
ugotavljamo povečanje izplačil pri nadurnem delu, kar

Tabela 3: Realizirane in v postopku večje nabave medicinske opreme glede na vir v obdobju 1-6 2016 v EUR
Vrsta investicij

Kol.

Realizacija 2016
Oddelek

Lastna
sredstva

Donacije

SKUPAJ

Mamograf

1 Radiološki oddelek

280.000

0

280.000

Laparoskopski stolp za operacijsko
dvorano

Oddelek za splošno in abdominalno
1
kirurgijo

159.820

0

159.820

UZ aparat

1 Otroški oddelek

70.000

19.898

89.898

Termodezinfektor za instrumente
dvojni

2 COB

88.543

0

88.543

UZ aparat

1 Radiološki oddelek

83.084

0

83.084

UZ aparat

Oddelek za angiologijo,
1
endokrinologijo in revmatologijo

79.040

0

79.040

UZ aparat

1 Kardiološki oddelek

78.324

0

78.324

UZ aparat

1 OIIM

75.274

0

75.274

Termodezinfektor za instrumente s
pripadajočo opremo

1 Centralna sterilizacija

58.497

0

58.497

Aparat za umetno predihavanje pljuč

2 OIMOS

42.705

0

42.705

EEG aparat

1 Otroški oddelek

41.121

0

41.121

EMG aparat

1 Nevrološki oddelek

4.920

30.000

34.920

Monitor za hemodinamski nadzor

1 OIIM

33.211

0

33.211

Monitor za hemodinamski nadzor

1 OIMOS

33.211

0

33.211

Operacijska luč s stativom

1

Oddelek za otorinolaringologijo in
cervikofacialno kirurgijo

25.647

0

25.647

Monitor za spremljanje osnovnih
življenjskih funkcij na magnetu s
postajo (en v prostoru, drugi izven)

2

Oddelek za anesteziologijo in
intenzivno med. op. strok

24.320

0

24.320

Oksimeter za določanje kritične
ishemije

1 Oddelek za žilno kirurgijo

18.968

0

18.968

Zapisovalec CD/DVD

1 Radiološki oddelek

17.716

0

17.716

Zamrzovalnik

1 Transfuzijski center

15.494

0

15.494

Digitalni sistem za slikanje celotnih
hrbtenic in okončin (stojalo, CR kasete,
Licenca za SW)

1 Radiološki oddelek

0

14.957

14.957

Pomivalni stroj za čiščenje steklovine

1 Oddelek za laboratorijsko medicino

12.841

0

12.841

Operacijska miza, dental

1

11.285

0

11.285

Oddelek za maksilofacialno in oralno
kirurgijo
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Negotovost v poslovanje v letu 2016 vnaša financiranje delovanja novega Urgentnega centra Celje. S strani
ZZZS-ja smo pridobili finančne vire za pokritje delovanja triaže in opazovalnih postelj, še vedno pa potekajo dogovarjanja za pokritje delovanja pediatričnega
urgentnega centra. S 1. 7. 2016 so bila iz ZD Celje prenesena finančna sredstva za pokritje delovanja modrozelenega sektorja ter druge prehospitalne enote podnevi. Odnose in finančne relacije z ZD Celje do konca leta
2016 urejamo s pogodbenim sporazumom.

»Negotovost v poslovanje v letu 2016 vnaša financiranje delovanja novega Urgentnega centra Celje. S strani ZZZS-ja smo pridobili finančne vire za
pokritje delovanja triaže in opazovalnih postelj, še
vedno pa potekajo dogovarjanja za pokritje delovanja pediatričnega urgentnega centra.«

ABC POS LOVANJA

je tudi posledica zahtev sindikata po izplačilih nadur v referenčnih obdobjih. Nujno je, da je izplačilo vezano na opravljen obseg
dela, zato temu področju bolnišnica posveča posebno pozornost in sistemski nadzor.
SB Celje si je v letu 2016 zastavila obsežen investicijski načrt, ki
smo ga v prvi polovici leta 2016 realizirali v skladu z zastavljenim.
Skupaj je bilo v prvi polovici leta 2016 realiziranih za 3,2 mio eur
investicijskih vlaganj. Od tega je bilo za 2,3 mio investicij v medicinsko opremo. Večja vlaganja v medicinsko opremo so razvidna
iz Tabele 3, razlika pa je v številnih manjših nabavah medicinske
opreme.

»Izredno finančno breme predstavljajo v letu 2016
večji stroški plač zaradi napredovanj konec leta
2015. Gre za znesek v višini 1,3 mio na letni ravni,
za kar ni zagotovljenega finančnega pokritja s strani našega plačnika – ZZZS-ja.«

Gorenjski
Gorenjec leži na smrtni postelji v zadnjih
izdihljajih. Nenadoma se mu zazdi, da je
prineslo iz kuhinje prijeten vonj. Z zadnjimi močmi pokliče sina:
»Čuj, sine, zdi se mi, da mama peče moje najljubše pecivo …
Prinesi mi no še en košček …«
Sin gre v kuhinjo in se vrne brez peciva:
»Mama je rekla, da ne da, ker je za sedmino …«

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z javnostmi ali na e-mail danijela.gorisek@sb-celje.si . Prosimo, da nam
prispevke pošljete v elektronski obliki (na CD-ju, po e-mailu).
Prispevki naj vsebujejo strokovne in akademske naslove avtorjev ter
naziv oddelka oz. službe, v kateri so zaposleni.
Tabele in slike priložite ločeno na koncu besedila. Fotografije priložite tudi v izvirni elektronski obliki. Na fotografijah, ki niso v elektronski obliki, na hrbtni strani s svinčnikom označite naslov članka,
h kateremu jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo
do 5. decembra 2016.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Povečan strošek zdravil v
prvi polovici leta 2016
Pri zdravilih v letošnjem letu beležimo preseganje plana za 589.043 € oz. 12,48 %. Glede na enako obdobje
2015 je vrednost višja za 707.498 € oz. 15,38 %. Od
tega je preseganja t. i. »refundiranih« zdravil (lista A in
B) za 275.842 € oz. za 39 % vsega preseganja. Preostanek 431.656 € predstavljajo t. i. »nerefundirana« zdravila.
Poleg povečanih porab na določenih segmentih ugotavljamo tudi dvig cen nekaterih vrst zdravil. Posamezni
dobavitelji so dvignili ceno po tistem, ko so ostali edini
dobavitelj na tržišču.
Med povečanimi stroški zdravil je po vrednosti na
prvem mestu skupina J - zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij. Prevladuje povišana vrednost pri zdravilih za
sistemsko zdravljenje bakterijskih infekcij, kjer se je sicer
povečala poraba, pri posameznih vrstah antibiotikov pa
tudi cena. Povečana je poraba karbapenemov in cefalosporinov 1. generacije. Spremembe ugotavljamo tudi
pri skupini antimikotikov, kjer smo v letu 2016 uporabili
dve novi zdravili (amfotericin in mikafungin). Zaradi povečane porabe in stroškov zdravil v tej skupini nameravamo še letos ustanoviti Komisijo za protimikrobna
zdravila, s ciljem, da pregleda sedanje stanje, uredi odobravanje uporabe protimikrobnih zdravil na treh ravneh
in pripravi predloge za izboljšave.
Povečana je tudi vrednost imunoglobulinov (octagam,
privigen), kar je posledica povišanja cen in porabe.Vzrok
slednje so nova priporočila za zdravljenje nekaterih bolezni (nevrologija, dermatologija).Večji del je sicer refundiran, a kljub temu narašča tudi vrednost nerefundiranih.
Povečal se je še strošek skupine B – zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov. Beležimo večjo porabo
zdravil proti strjevanju krvi (alteplaza) in tudi zdravil, ki
povzročajo strjevanje krvi (octaplex, tachosil).
V skupini V – razna zdravila, prevladuje povečanje vrednosti za antidote (bridion, ...). Omenjeno zdravilo se
uporablja predvsem v anesteziologiji, in sicer za izničenje
zdravil, ki se uporabljajo v splošni anesteziji. Z uporabo
teh zdravil je zagotovljena boljša varnost pacientov.
V skupini C – zdravila za bolezni srca in ožilja, beležimo
povečano porabo zdravil za spodbujanje srčne funkcije
in zdravil proti motnjam srčnega ritma.
Med oddelki se je vrednost porabe zdravil najbolj zvišala
na Oddelku za interno intenzivno
medicino zaradi nekaj primerov obravnave pacientov,
pri katerih so bila potrebna specifična zdravila za protimikrobno zdravljenje. Sledijo Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo
bolečin, kjer prevladujejo omenjeni antidoti, Nevrološki
oddelek, kjer izstopajo zdravila proti strjevanju krvi in
zdravila za zdravljenje epilepsije. V zadnjih dveh primerih gre za nove smernice pri metodah zdravljenja. Spremembe vrednosti ugotavljamo tudi v UCC, kjer se je
vrednost zdravil povišala z 22.907 EUR na 58.623 EUR,
kar je posledica nove organizacije in obravnave pacientov že v samem urgentnem centru.

Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. stroj.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

N

edavni dogodki v bolnišnici Izola, fizični napadi na medicinsko
osebje, so v javnih zavodih porajali
številna vprašanja, kako je z varnostno politiko teh ustanov. In kako je
pri nas?
V SB Celje prihaja vsak dan med tednom okrog 1000 ambulantnih pacientov, osebja bolnišnice je približno
1800 (v vseh izmenah), tu so še vsakodnevni servisni delavci, dobavitelji, čistilni servis, poslovne stranke, obiskovalci, preko 200 vozil, itd. V bolnišnici
je povprečno 600 ležečih pacientov.
Ob dveh glavnih vhodih, z Oblakove
ulice in Glazije, imamo za logistiko
znotraj poslopij na voljo 16 vhodov,
20 dvigal, v treh oziroma štirih nadstropjih pa je bolnišnična tlorisna površina približno 70.000 m2.
Ob tako različnih dejavnostih visoko
tehnološke oskrbe bolnišnice prihaja
seveda do različnih nevarnosti, kot so:
možnost požara, izlitja raznih kemikalij, poplav, odtujevanja raznih pripomočkov, zdravil in v zadnjem času
čedalje pogosteje tudi do besednih
in fizičnih groženj osebju bolnišnice.
Zaposleni so praktično vsakodnevno soočeni z besednim nasiljem s
strani pacientov in njihovih svojcev
ali spremljevalcev, občasno pa tudi
s fizičnim, kot so udarci, brce in lasanje. Med zabeleženimi dogodki je kar
nekaj takšnih, ko so pacienti ali svoj-

»Ob dveh glavnih vhodih,
z Oblakove ulice in Glazije,
imamo za logistiko znotraj
poslopij na voljo 16 vhodov,
20 dvigal,…«
ci osebju grozili, da bodo v primeru
neuresničitve njihovih zahtev, le-te
naslednjič, ko pridejo v bolnišnico,
izsilili s strelnim orožjem. Dejanskih
groženj z orožjem pa nismo zabeležili.
Neželene dogodke evidentiramo,
analiziramo in se o njih tudi pogovarjamo, iščemo vzroke in rešitve konfliktov. Lani denimo, smo zabeležili 19
takšnih dogodkov, od tega jih je bilo
13 vezanih na paciente ali njihove
svojce. V letu 2016 je bilo sporočenih
14 primerov nasilja, med njimi 6 primerov fizičnega, pri katerem je prišlo do brc in udarcev zdravstvenega
osebja ter poškodovanja bolnišnične
opreme. O statistiki takšnih dogodkov je sicer težko govoriti, saj osebje
ne poroča o vseh dogodkih, ki se zgodijo na oddelkih in v ambulantah. Več
je poročil o fizičnem kot o besednem
nasilju nad zaposlenimi. Slednjemu
so namreč tolikokrat izpostavljeni, da
o njem, razen če gre za ekscesne grožnje, zmerjanje ali drugo neprimerno
obnašanje, ne poročajo več.

Ob tolikšni logistiki, kot vsak dan poteka v bolnišnici, popolne varnosti
seveda ni! Lahko pa zmanjšamo tveganja oz. neželene dogodke.

»Zaposleni so praktično
vsakodnevno soočeni z besednim nasiljem s strani pacientov in njihovih svojcev
ali spremljevalcev, občasno pa tudi s fizičnim, kot so
udarci, brce in lasanje.«

Bolnišnica ima na dan zagotovljeno
fizično varovanje in nadzor s štirimi
varnostniki, ki tudi opravljajo obhode
in poskrbijo za odpiranje in zapiranje
vhodov. Še posebej je poleg vhodnih
mest v bolnišnico poudarek na urgenci (najbolj izpostavljenem mestu
za morebitne ekscese), kjer je varnostnik prisoten 24 ur. Zunaj in znotraj
bolnišnice je vgrajenih 51 video kamer. V določenih prostorih so vgrajene alarmne naprave za primer javljanja nedovoljenega pristopa.

»Bolnišnica ima na dan zagotovljeno fizično varovanje in
nadzor s štirimi varnostniki,
ki tudi opravljajo obhode in
poskrbijo za odpiranje in zapiranje vhodov. Še posebej
je poleg vhodnih mest v bolnišnico poudarek na urgenci
(najbolj izpostavljenem mestu za morebitne ekscese), kjer
je varnostnik prisoten 24 ur.«

V zadnjih dveh letih smo vgradili 53
vrat s pristopno kontrolo, tako da je
preprečen nenadzorovan vstop na
oddelke. Po izgradnji nove bolnišnice
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Zagotavljanje varnosti pacientov, osebja
in objektov v SB Celje

ABC POS LOVANJA

bo takšen dostop standarden, razen v
ambulantnem delu.
Izdelan imamo tudi varnostni načrt, v
katerem so opredeljene stopnje tveganja, tako za požarno varnost kot
ogroženosti pri delu. Na osnovi tega
vsako leto organiziramo določene aktivnosti v okviru finančnih možnosti.

Pomembne telefonske številke:

»Bolnišnica ima na dan zagotovljeno fizično varovanje in nadzor s štirimi varnostniki, ki tudi opravljajo
obhode in poskrbijo za
odpiranje in zapiranje vhodov. Še posebej je poleg
vhodnih mest v bolnišnico
poudarek na urgenci (najbolj izpostavljenem mestu
za morebitne ekscese), kjer
je varnostnik prisoten 24
ur.«
seg izobraževanja medicinskega in
ostalega osebja bolnišnice za primere
reševanja konfliktnih situacij.

In kaj še lahko oz. bomo storili v prihodnje? Povečali bomo število kamer,
obhodov varnostnikov, namestili
še vsaj 20 pristopnih kontrol (tudi v
strojnice), na ključnih mestih bomo
vgradili alarmne tipke (kot v bankah)
za preventivni prihod varnostnikov
oz. policije in predvsem povečali ob-

Kot sem že omenil, popolne varnosti
ni in je nikoli ne bo! S preventivnimi
tehničnimi in izobraževalnimi ukrepi
pa bomo zadevo bolje in lažje obvladovali.
Želim varno delo osebju bolnišnice
za zagotavljanje varnega bivanja in
zdravljenja pacientov.

-

Mobilni varnostnik je stalno dosegljiv na prenosnem telefonu,
telefonska številka 031 395 720
(interna tel. št. 8866).

-

Varnostnik na delovišču vratarnica Oblakova ulica je stalno dosegljiv na stacionarnem telefonu, telefonska številka 37-30.

-

Varovano nadzorni center PROTECT-Infra d.o.o., tel. 02/234 99
00 (24 ur dnevno).

-

V primeru zelo hudega incidenta: Policijska postaja Celje (03)
542 64 00 ali 113.

»V zadnjih dveh letih smo
vgradili 53 vrat s pristopno
kontrolo, tako da je preprečen nenadzorovan vstop
na oddelke. Po izgradnji
nove bolnišnice bo takšen
dostop standarden, razen v
ambulantnem delu.«

Rezultati akreditacijske presoje –
DNV za bolnišnico
Mateja Agrež, dipl. ekon. (UN), spec. manag. QSM
Splošno kadrovsko pravni sektor

V

mesecu maju je v Splošni bolnišnici Celje (v nadaljevanju bolnišnica) potekala kontrolna zunanja
presoja, ki so jo izvedli presojevalci
po akreditacijskem standardu DNV za
bolnišnice.

Presojevalci so ocenili, da bolnišnica kljub neskladnostim v nekaterih
točkah/področjih izpolnjuje zahteve
omenjenega standarda in je varna za
paciente. Vsa ugotovljena neskladja
pa so priložnost za izboljšave delovnih procesov.
V nadaljevanju bom navedla nekaj
področij, ki so jim presojevalci dodelili neskladja prve kategorije (NC -1).
Ostale ugotovitve lahko zaposleni
najdejo na intranetu, kjer je mogo-

če s klikom na področje Kakovost
dostopati do uradnega Poročila o
neskladnostih. Poročilo je objavljeno
pod naslovom Ugotovitve notranjih/
zunanjih presoj za leto 2016.

go na področju radiologije, kjer je treba preučiti normative in obseg dela,
saj se je z odprtjem novega urgentnega centra povečalo število delovnih
mest.

Tokrat je bilo dodeljeno neskladje
sistemu vodenja kakovosti (v nadaljevanju SVK). Ugotovljeno je bilo, da
zaposleni ne uporabljajo vedno zadnjih verzij dokumentov, ne poznajo
obstoječih zapisov, skratka nimajo
dovolj informacij o metodologiji SVK.

Presojevalci so pod »drobnogled«
postavili tudi usposabljanja na področju osnov higienskih ukrepov – higiena rok. Na tem področju je prišlo do
komunikacijskega šuma, saj se ugotovitve presojevalcev niso ujemale z dejansko prakso v bolnišnici. V uradnem
odgovoru – poročilu je Odbor za kakovost pojasnil, da v bolnišnici obdobno potekajo usposabljanja v zvezi
s higieno rok, in da odgovorne osebe
zagotavljajo udeležbo vsem zaposlenim, tudi nemedicinskemu osebju.

Na pravnem področju bo treba pripraviti dokumente, ki bodo v pomoč
zaposlenim ob primerih disciplinskih/
rehabilitacijskih ukrepov.
Medicinsko področje je dobilo nalo22
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Naknadno je bilo ugotovljeno, da bo
treba posodobiti le dokument Obvladovanje bolnišničnih okužb (SMP OP
005) s pripadajočimi načrti Službe za
obvladovanje okužb.
Neskladja so dodelili tudi področjem,
kot so protipožarna varnost, upravljanje z nevarnimi snovmi, z medicinsko
opremo, upravljanje varnosti v bolnišnici, posebej jih je zanimal še nadzor
nad dostopi v posamezne diagnostične enote.
Vsem ugotovitvam je skupno, da nas
usmerjajo k odpravi pomanjkljivosti,
ki bi lahko privedle do neželenih dogodkov, kot so nesreče pri delu.
Navedla sem le nekaj neskladij, ki so
bila dodeljena bolnišnici, in glede na
kategorizacijo pomenijo prioriteto pri
njihovi odpravi.

bor korektivnih ukrepov, ki jih je
akreditacijska družba DNV v celoti
sprejela. Čaka nas le še pristop k
zadanim nalogam in ponovno bo
Za zagotavljanje večje varnosti je storjen korak naprej k zagotavljaOdbor za kakovost po prejetem nju večje varnosti, kakovosti dela v
odzivnem poročilu pripravil na- bolnišnici.

Zaključujem s karikaturo, ki je bila
objavljena po neželenih dogodkih v
Ljubljani in Novi Gorici. Realnost nas
opozarja, da so neželeni dogodki del
bolnišničnega dogajanja, menim pa,
da nihče ne želi, da bi se podobno
pripetilo tudi v lastni delovni sredini.

Srčne mamice in njihova donacija Otroškemu oddelku
Julija 2012 sta srčni mamici
Nina in Natalija sklenili, da
ustanovita društvo, preko
katerega bi uresničili svojo
željo oz. poslanstvo, ki ga
je v njiju prebudilo materinstvo – pomagati drugim otrokom, predvsem
tistim najmanjšim, ki jih
zdravstveno stanje pripelje
v bolnišnično okolje. Kasneje so se jima pridružile
še Maša, Iris, Ines ter Katja
in s skupnimi močmi so v
zadnjih letih z donacijami
pomagale
pediatričnim
oddelkom slovenskih bolnišnic v Slovenj Gradcu,
Celju, Mariboru in na PtuOgromna televizija, tehtnica za
ju, Porodnišnici Jesenice,
dojenčke in oblačila
otroškemu oddelku Ortopedske klinike v Ljubljani, Očesni kliniki v Ljubljani, Rehabilitacijskemu centru Soča. Sodelovale so tudi s centri za socialno delo,
varnimi hišami in materinskimi domovi.
Letno izvedejo dve donatorski akciji, v katerih zbirajo denarna sredstva, izdelke, ki jih prodajo na spletni dražbi, ter kartuše.
Zbrana sredstva namenijo nakupu oblačil, igrač, knjig ter medicinskih aparatur za potrebe pediatričnih oddelkov. Letošnjo akcijo
pomlad-poletje so tako namenile zbiranju sredstev za otroški oddelek naše bolnišnice. Na začetku oktobra, v tednu otroka, so nas
razveselile z dvema velikima škatlama oblačil za dojenčke in tehtnico za dojenčke, naše najmlajše paciente pa z ogromno televizijo,
ki jim bo odslej krajšala čas v bolnišnici.

Predaja donacije je minila v prijetnem druženju z osebjem oddelka in
otroci, ki so skupaj z vzgojiteljico zapeli nekaj pesmic. Ob slovesu so
nam dejale, da se zagotovo še kdaj oglasijo pri nas.

Srčne mamice na podelitvi donacije

Prisrčen nastop malih pacientov
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Stanje zaposlenih na
dan 30. 9. 2016

Delovni jubileji v juliju,
avgustu, septembru in
oktobru 2016

Stanje zaposlenih na dan 30. 9. 2016: 1892 delavcev

10 LET
1. Mateja Germek, Oddelek za otorinolaringologijo
in cervikofacialno kirurgijo
2. Alijana Kodrič, Služba zdravstvene administracije
3. Karmen Pavliha, Ginekološko-porodniški oddelek
4. Helena Poljanec, Urgentni center Celje
5. Manja Potočnik, Ginekološko-porodniški oddelek
6. Klemen Rebevšek, Radiološki oddelek
7. Sanja Trajkovič, Ginekološko-porodniški oddelek

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v JUNIJU,
JULIJU, AVGUSTU in SEPTEMBRU)

Prihodi v juniju, juliju, avgustu in septembru 2016
• 9   zdravnikov specializantov
• 3   zdravniki brez specializacije/zdravniki po opravljenem sekundariatu (sobni zdravniki)
• 13 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
opravljenem sekundariatu (pripravnikov)
• 1   analitik v laboratorijski medicini
• 2   fizioterapevta
• 1   inženir laboratorijske biomedicine
• 2   radiološki inženirja
• 1   inž. v lab. biomed. in transf. medicini – interpretator rezultatov
• 4   dipl. medicinske sestre v urgentni dejavnosti
• 3   bolničarji  negovalci, spremljevalci
• 1   strežnica
• 12 srednjih medicinskih sester v negovalni enoti
• 1   diplomirana medicinska sestra v intenzivni terapiji
• 12 diplomiranih medicinskih sester v negovalni enoti
• 1  energetik V
• 2  vzdrževalca IV
• 2  finančno računovodska delavca V
• 1  vzdrževalec III
• 1  zdravstveni administrator
• 1  inženir tehničnih strok VII/1
• 6  vzdrževalcev perila III
• 10 servirk III
• 4   dietni kuharji

20 LET
1. Barbara Dimnik, Nevrološki oddelek
2. Nataša Kolenc, Služba zdravstvene administracije
30 LET
1. Darko Arnšek, Logistika preskrbe
2. Silva Arnšek, Oddelek za transport in oskrbo bolnikov
3. Marjana Beršnjak Goropevšek, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
4. Mateja Cerar, Sterilizacija
5. Ivanka Fajs, Urgentni center Celje
6. Karmen Gabriel, Ginekološko-porodniški oddelek
7. Hajdi Gornik, Oddelek za laboratorijsko medicino
8. Marjana Kovačič, Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
9. Greta Lakner, Dermatovenerološki oddelek
10. Olga Lebeničnik, Oddelek za hematologijo in onkologijo
11. Gorazd Pirnat, Medicinska elektronika in varovanje
12. Tatjana Planinšek, Služba zdravstvene administracije
13. Simona Pukl, Služba zdravstvene administracije
14. Martina Skamen, Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
15. Darja Skaza, Urgentni center Celje
16. Mojca Tomažin, Oddelek za intenzivno interno
medicino
17. Mojca Turnšek, Urgentni center Celje
18. Nevenka Verboten, Dermatovenerološki oddelek
19. Metka Zagode, Ginekološko-porodniški oddelek
20. Mateja Železnik, Očesni oddelek
21. Irena Žibret, Ginekološko-porodniški oddelek

Odhodi v juniju, juliju, avgustu in septembru 2016
• 2 zdravnika specialista
• 1 zdravnik specializant
• 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
• 13 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
opravljenem sekundariatu (pripravnikov)
• 4 radiološki inženirji
• 1 fizioterapevt – intenzivna terapija
• 1 dipl. babica v porodnem bloku ali IT III
• 1 spremljevalec bolnikov
• 1 diplomirana medicinska sestra
• 10 srednjih medicinskih sester v negovalni enoti
• 1srednja medicinska sestra v specialistični ambulanti
• 1 bolničar negovalec, spremljevalec
• 1 strežnica
• 1 pisarniški referent V
• 5 servirk III
• 1 dietni kuhar IV
• 1 slaščičar
• 2 vzdrževalca perila
• 1 inženir tehničnih strok  1
• 1 finančno računovodski delavec V
• 1 višji strokovni sodelavec v splošnih službah VI
• 1 vzdrževalec III

Vsem jubilantom čestitamo!
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JUNIJ 2016 – SEPTEMBER 2016
Ime in priimek

NAZIV

Pričetek
izobraževanja

Kraj napotitve

Asist. mag. Jakob Koren, dr. med.

17. Novakovi dnevi

3. - 4. 6. 2016

POSTOJNA

3. 6. 2016

SLOVENJ GRADEC

Profesionalne vrednote skozi prizmo študenAndreja Hrovat Bukovšek, univ. dipl. org.
tov zdravstvenih ved
Asist. dr. Dragan Kovačič, dr. med.

Sodobna kardiologija 2016

16.-17. 6. 2016

LJUBLJANA

Alenka Šinkovec, dr. med.

11. slovenski oftalmološki kongres in 34.
simpozij oftalmologov Slovenije

9..-11. 6. 2016

POSTOJNA

Mateja Groboljšek Žgavc, dr. med.

11. slovenski oftalmološki kongres in 34.
simpozij oftalmologov Slovenije

9.-11. 6. 2016

PORTOROŽ

Tinka Kotnik, dr. med.

11. slovenski oftalmološki kongres in 34.
simpozij oftalmologov Slovenije

9.-11. 6. 2016

PORTOROŽ

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. – sve23. mednarodni simpozij o urgentni medicini 9.-11. 6. 2016
tnik

PORTOROŽ

Doc. dr. Matjaž Sajovic, dr. med.

An algoritem for management of knee osteoarthritis

16. -17. 6. .2016

ALICANTE

Dr. Manja Antonič, dr. med.

Tečaj klinične prehrane

8. 6. 2016

LJUBLJANA

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

Letna šola intenzivne medicine , 5. Bennettova poletna šola

14. -18. 6. 2016

BRIONI

Izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.

1ST Congres cardiovascular prevention preelderly

30. 6. - 1. 7. 2016

BRATISLAVA

Asist. mag. Igor Černi, dr. med.

24th International Congress of the EAES

15.-18. 6. 2016

AMSTERDAM

Oliver Stefanovski, dr. med.

24th International Congress of the EAES

15.-18. 6. 2016

AMSTERDAM

Milena Senica Verbič, dr. med.

17th Eupsa Annual Congress

15.-18. 6. 2016

MILANO

Julija Pavčnik, dr. med.

17th Eupsa Annual Congress

15.-18. 6. 2016

MILANO

Ivica Nikolov, dr. med.

17th Eupsa Annual Congress

15.-18. 6. 2016

MILANO

Mateja Gjerkeš Tratar, mag. farm.

Dan kakovosti v transfuzijski medicini

3. 6. 2016

MARIBOR

Asist. Andrej Strahovnik, dr. med.

23. mednarodni simpozij o urgentni medicini 09. -11. 6. 2016

PORTOROŽ

Sandi Poteko, dr. med.

Redno letno srečanje nefrologov in urologov
2016 - ledvični kamni

03.06.2016

BRDO PRI KRANJU

Ljubo Breskvar, dr. med.

Redno letno srečanje nefrologov in urologov
2016 - ledvični kamni

3. 6. 2016

BRDO PRI KRANJU

Izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med

ESC Congress 2016

27.-31. 8. 2016

RIM

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.

5th FFN global congress 2016

31. 8.- 4. 9. 2016

RIM

Mag. Štefka Krivec Krašovec, mag. farm.

5. slovenski kongres klinične kemije in labora30. 9.-1. 10. 2016
torijske medicine

PORTOROŽ

Mag. Lidija Gobec, mag. farm.

5. slovenski kongres klinične kemije in labora30. 9.-1. 10. 2016
torijske medicine

PORTOROŽ

Petra Šepec, univ. dipl. kem.

5. slovenski kongres klinične kemije in labora30. 9.-1. 10. 2016
torijske medicine

PORTOROŽ

Katarina Pritržnik, mag. farm.

5. slovenski kongres klinične kemije in labora30. 9.-1. 10. 2016
torijske medicine

PORTOROŽ

Prim. asist. mag. Lidija Plaskan, dr. med.

Strokovno srečanje fizioterapevtov Slovenije

16. 9. 2016

LJUBLJANA

Mag. Matej Delakorda, dr. med.

1st European update congress 2016

9.-10. 9. 2016

DUNAJ

Lea Zupan, dr. med.

7. kongres ORL

22.-24. 9. 2016

PORTOROŽ

Nina Irgel, univ. dipl. biol.

5. slovenski kongres klinične kemije in labora30. 9.-1. 10. 2016
torijske medicine

PORTOROŽ

Branko Antolovič, dipl. inž. lab. biok.

5. slovenski kongres klinične kemije in labora30. 9.-1. 10. 2016
torijske medicine

PORTOROŽ
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po potnih nalogih) za obdobje
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Špelca Lipuš, inž. kem. tehn.

5. slovenski kongres klinične kemije in labora30. 9.-1. 10. 2016
torijske medicine

PORTOROŽ

Barbara Verk, lt

5. slovenski kongres klinične kemije in labora30. 9.-1. 10. 2016
torijske medicine

PORTOROŽ

Izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.

Ljetna škola - Uz u hitnoj i intenzivnoj medicini

15.-16. 9. 2016

RIJEKA

Asist. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr.
med.

23rd Congress of the European Sleep Research Society

13. -16. 9. 2016

BOLOGNA

Janja Pajk, dr. med.

34th International Congress of the ISBT

3. - 8. 9. 2016

DUBAJ

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.

Ao trauma course basic principles of fracture
management

28. 9.-1. 10. 2016

BRDO PRI KRANJU

Dejan Krušič, dr. med.

Ao trauma course basic principles of fracture
management

28. 9.-1. 10. 2016

BRDO PRI KRANJU

Zaključeni študiji zaposlenih
• Mateja Podergajs, dipl. m. s., je 3. 6. 2016 zaključila podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Fakulteti za
zdravstvene vede Maribor in pridobila strokovni naslov »magistrica zdravstvene nege«
• Ines Verdev je 22. 6. 2016 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki zdravstveni šoli
Celje in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Janja Melanšek Ošlak, dipl. m. s., je 1. 7. 2016 zaključila podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Fakulteti za
zdravstvene vede Maribor in pridobila strokovni naslov »magistrica zdravstvene nege«
• Jožica Stenšak, prof. mat. in rač., je 1. 7. 2016 zaključila podiplomski magistrski študij na Fakulteti za računalništvo in informatiko Ljubljana in pridobila znanstveni naslov »magistrica znanosti«
• Darja Plank, prof. zdr. vzg., je 4. 7. 2016 zaključila podiplomski magistrski študij na Fakulteti za družbene vede
Ljubljana in pridobila znanstveni naslov »magistrica znanosti«
• Cvetka Skale, dipl. m. s. je 4. 7. 2016 zaključila univerzitetni strokovni študij na Fakulteti za organizacijske vede
Kranj in pridobila strokovni naslov »univerzitetna diplomirana organizatorka«
• Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med., je 4. 7. 2016 zaključila podiplomski magistrski študij na Medicinski fakulteti
Ljubljana in pridobila znanstveni naslov »magistrica znanosti«
• Alma Majković je 8. 7. 2016 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki zdravstveni
šoli Celje in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Lidija Plaskan, dr. med., je 11. 7. 2016 zaključila podiplomski magistrski študij na Medicinski fakulteti Ljubljana
in pridobila znanstveni naslov »magistrica znanosti«
• Andreja Cokan je 21. 7. 2016 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki zdravstveni
šoli Celje in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Asist. Franc Vindišar, dr. med., je 26. 8. 2016 zaključil podiplomski magistrski študij na Medicinski fakulteti Ljubljana in pridobil znanstveni naslov »magister znanosti«
• Urška Turnšek, dipl. lab. biomed., je 2. 9. 2016 zaključila podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Fakulteti za
farmacijo Ljubljana in pridobila strokovni naslov »magistrica laboratorijske biomedicine«
• Katja Bovha Hus, dr. med., je 8. 9. 2016 zaključila podiplomski magistrski študij na Medicinski fakulteti Ljubljana
in pridobila znanstveni naslov »magistrica znanosti«
• Alekseja Keber je 12. 9. 2016 zaključila visokošolski strokovni študij na Fakulteti za upravo in pridobila strokovni
naslov »diplomirana upravna organizatorka«
• Maja Obreza je 12. 9. 2016 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Judita Knap je 12. 9. 2016 zaključila visokošolski strokovni študij na Fakulteti za upravo in pridobila strokovni
naslov »diplomirana upravna organizatorka«
• Mirjana Rampre je 14. 9. 2016 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Anita Božnik, dipl. inž. lab. biomed., je 20. 9. 2016 zaključila podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Fakulteti
za farmacijo Ljubljana in pridobila strokovni naslov »magistrica laboratorijske biomedicine«
• Simona Čretnik, univ. dipl. org., je 21. 9. 2016 zaključila podiplomski magistrski študij na Pravni fakulteti Maribor in pridobila znanstveni naslov »magistrica znanosti«
• Boštjan Zupan, dr. med., je 26. 9. 2016 zaključil podiplomski magistrski študij na Medicinski fakulteti Ljubljana
in pridobil znanstveni naslov »magister znanosti«
• Mateja Grat, dr. med. je 29. 9. 2016 zaključila podiplomski magistrski študij na Medicinski fakulteti Ljubljana in
pridobila znanstveni naslov »magistrica znanosti«
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Mag. Vesna Papuga, dr. med.

Oddelek za anestezijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolezni

svojim zdravstvenim stanjem, polni pacient tisti, ki se zdravi zaradi kroničDaj vsakemu dnevu priložnost,
da bo najlepši v tvojem življenju! jeze do uradne medicine, saj tam niso ne neozdravljive bolezni, ki ima svoj
(Mark Twain)
dobili »prave« diagnoze in ne čudež- potek (včasih tudi več let), se postonega zdravila, ki bi popravilo vse na- poma slabša in pripelje do smrti. Paodoben način življenja, industrij- pake v bolnem telesu. Njihovo jezo liativne oskrbe ne opredeljujemo z
ska revolucija, onesnaženje ter in razočaranje lahko poveča netakten določeno boleznijo, starostjo pacienumetne snovi v naši hrani in zraku, odnos zdravstvenih delavcev, ki paci- ta, njegovim prepričanjem. Nanaša se
nezdrava, nenaravna hrana, spre- entu in njegovim svojcem namesto na katero koli kronično neozdravljivo
menjen življenski slog s premalo gi- sočutja ponudi zagrenjenost. Zato se bolezen (srčno popuščanje, kronično
banja, so postali glavni povzročitelji še vedno soočamo s presenetljivim dihalno odpovedovanje, kronično
bolezni. Izboljšani načini prepoznava- ozdravljenjem po uporabi različnih ledvično odpoved, rakave bolezni,
nja bolezni, diagnostika, uvedba no- alternativnih načinov zdravljenja, ALS, demenco, stanje po hudi povih, tehnološko dovršenih aparatur, različnih snovi, superživil, zelišč in po- škodbi glave in podobno), temelji pa
zdravil in novih načinov zdravljenja, dobno. Velikokrat tu gre tudi za po- na oceni stanja pacienta in oceni izida
so omogočili podaljševanje življenja polno spremembo načina življenja, bolezni ter specifičnih potreb pacientudi pri hudi obliki bolezni. Naša že- prehrane, življenske filozofije, izogi- ta in njegovih svojcev. Ko je diagnoza
kronične neozdravljive bolezni potrlja, da bi ohranili življenje najbližjih, banje stresu.
da bi jih ob sebi imeli čim dlje, je v Evropska zveza za paliativno oskrbo jena, se prične specifično zdravljenje.
medicini postavila nove izzive. Paci- opredeljuje paliativno medicino kot Namen zdravljenja je podaljšanje
ent dobiva vse več diagnoz in zdravil, multidisciplinarno zdravstveno oskr- življenja (operativno zdravljenje, kekar ne ustavi naravnega poteka hude bo, usmerjeno v lajšanje simptomov moterapija, obsevanje, kisik na domu,
neozdravljive bolezni. Vsaka kronična trpljenja, ter izboljšanja kakovosti živ- ...). Opravljamo tiste preiskave, ki
bolezen se prične s spremembami, ljenja pacientov z znaki napredovale pomagajo k boljšem razumevanju,
kot so slabo počutje, slabo spanje, bolezni in podporo njihovim svoj- zdravljenju in izidu zdravljenja bolezpomanjkanje energije, utrujenost, cem. Za paliativno oskrbo je značilno ni. Skupaj z aktivnim zdravljenjem
brezvoljnost, jeza, slab apetit, motnje celostno lajšanje vseh simptomov naj bi pacient dobil vse informacije o
poteku bolezni, možnosti zdravljenja
prebave. Preiskave, ki jih naredimo,
bolezni, pacientovih potreb in po- in možnem izidu. Postopoma uvajane pokažejo ničesar. Če se takšno
treb njegove družine v času obrav- mo aktivnosti za izboljšanje kakovosti
stanje nadaljuje, se pokažejo tudi
nave. Življenje in umiranje priznava življenja. Paliativni pristop, ki ga uvabolezenske spremembe, ki se jih da
kot normalen proces. Podaljševanje jamo že v zgodnjem obdobju težke
videti, otipati, prikazati z različnimi
življenja ni cilj, čeprav se s pravilno neozdravljive bolezni, omogoča pacidiagnostičnimi postopki, postaviti dipaliativno oskrbo življenje pacienta entu, da se nauči živeti s težko bolezagnozo. Šele nato se prične dejansko
podaljša. S sprotnim načrtovanjem nijo in mu pokaže, da je življenje kljub
zdravljenje z zdravili, vendar je takrat
vseh ukrepov v pričakovanem poteku temu veliko vredno. Paliativna oskrba
bolezen že zelo napredovala. Zdravila
bolezni je možno lajšati in preprečiti zagotavlja optimalno delovanje, popogosto zdravijo simptome bolezni,
trpljenje, izboljšati kakovost življenja čutje, socialno, duhovno podporo
ne odpravijo pa dejanskega vzroka,
ne okrepijo življenjske energije, ne pacienta in njegovih svojcev, oceniti pacientu in njegovi družini v vseh obspremenijo načina prehrane, ne spre- telesne, psiho-socialne ter duhovne dobjih bolezni. (slika št. 1)
potrebe. Pacientom ponuja podporo, V ožjem smislu besede je paliativmenijo življenjskega sloga.
da živijo, kolikor je to možno, dejavV prazgodovini so se ljudje zatekali no, polno in mirno ter tako izboljšajo ni pacient tisti, ki ne obvladuje več
simptomov svoje bolezni, možnosk nečemu nadnaravnemu, da bi laž- kakovost življenja.
ti zdravljenja so izčrpane, aktivno
je razložili in nadzorovali strah pred
zdravljenje ni več smiselno in ozdraviV
širšem
pomenu
besede
je
paliativni
neznanim. Tudi v sodobnem svetu
so zaradi nerazumevanja nastanka
bolezni in načina zdravljenja pričako- Slika št.1. Shematski prikaz vključevanja paliativne oskrbe v obravnavo v poteku
vanja bolnika in svojcev včasih preve- kronične neozdravljive bolezni
lika. Temeljna resnica je, da vsi ljudje
Specifično zdravljenje
umremo. Ni nam dano, da bi dajali ali
Podporno zdravljenje
jemali življenje, lahko ga le malo podaljšamo. Današnja potrošniška družPaliativno zdravljenje
smrt
žalovanje
ba, ki temelji na kopičenju materialnih dobrin, nas je oropala zavedanja
o lastnem obstoju in duhovnosti.
Terminalna faza

S

Velikokrat so ljudje nezadovoljni s
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Paliativna oskrba
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tev ni možna. V tem obdobju opuščamo tiste ukrepe in postopke (dodatne
preiskave, vsakodnevne laboratorijske preiskave, uvajanje osrednjega
venskega katetra, ipd.) ki pacientu v
danem trenutku ne prinašajo več nobene koristi. Na primer: težka rakava
bolezen napreduje kljub kemoterapiji prvega, drugega, tretjega reda,
biološkim zdravilom. Vztrajanje pri
specifičnem zdravljenju z zdravili, ki
imajo tudi hude toksične učinke, v
takem primeru lahko povzroči samo
škodo. To ne pomeni, da smo pacienta »odrinili na stranski tir«. Še vedno je
potrebna skrb zanj, njegove potrebe
in potrebe njegovih svojcev. Poudarek pa je na podpornem zdravljenju
in lajšanju simptomov bolezni, kot
so bolečina, dihalna stiska, izguba
teka, slabost, bruhanje, zaprtje, nemir, zmedenost, depresija. Bivanje
pacienta v bolnišnici je omejeno le
na urejanje in obvladovanje najtežjih
simptomov bolezni.

»Paliativni pristop, ki ga uvajamo že v zgodnjem obdobju težke neozdravljive bolezni, omogoča pacientu, da se
nauči živeti s težko boleznijo
in mu pokaže, da je življenje
kljub temu veliko vredno.
Paliativna oskrba zagotavlja
optimalno delovanje, počutje, socialno, duhovno podporo pacientu in njegovi
družini v vseh obdobjih bolezni.«

V terminalni fazi bolezni, ko je smrt
blizu, paliativni pristop zagotavlja
lajšanje vseh simptomov. Predstavlja
obravnavo pacienta v zadnjih dnevih,
tednih ali mesecih življenja, od tistega
trenutka, ko postane jasno, da se njegovo stanje neizogibno slabša. Paliativna oskrba zagotavlja spremembo
obnašanja v klinični praksi ter zahteva timsko obravnavo in medsebojno
povezovanje zdravstvenih delavcev
na vseh ravneh oskrbe. Sprotno se
rešujejo vse težave, ki niso nujno povezane z osnovno boleznijo. Možna je
duhovna podpora, urejanje socialnih
in življenjsko pomembnih težav, podpora prostovoljcev (HOSPIC). Izvaja se
vsaka oblika zdravljenja, ki jo pacient

potrebuje, in za katero je njegovo telo
sposobno. Uporabljamo odmerke
zdravil, ki zagotavljajo varno dajanje,
ne da bi pacienta, njegove svojce ali
zdravstveno osebje skrbelo, da bi z
njimi lahko povzročili smrt. Nepaliativni pristop pri oskrbi ob koncu življenja vodi v medicinsko neučinkovito zdravljenje in povečuje pacientovo
trpljenje. Zavedamo se, da osnovne
bolezni ni možno ozdraviti, in da se
bo smrt zgodila prej kot pričakujemo,
prej kot si paciaent ali njegovi svojci
želijo. V tem obdobju je prepoznavanje pacientovih potreb ter čustvene
stiske njega in njegovih svojcev, kot
motivacija za vsak dan življenja, veliko bolj potrebno od vseh zdravil in
sodobne tehnologije.

»V ožjem smislu besede je
paliativni pacient tisti, ki ne
obvladuje več simptomov
svoje bolezni, možnosti
zdravljenja so izčrpane, aktivno zdravljenje ni več smiselno in ozdravitev ni možna.
V tem obdobju opuščamo
tiste ukrepe in postopke (dodatne preiskave, vsakodnevne laboratorijske preiskave,
uvajanje osrednjega venskega katetra, ipd.) ki pacientu v
danem trenutku ne prinašajo več nobene koristi.«

Smrt ni nič strašnega.
Je nekaj zelo žalostnega, a nič straš- V zadnjem obdobju življenja pacienti
nega. (Gaspard)
prenehajo uživati tekočino. Zaužijejo
le nekaj požirkov. Pri tem šibek pulz
Znaki in simptomi bližajoče se smrti in nizek krvni tlak niso nujno znaki
so splošna oslabelost, odklanjanje dehidracije. Nekatera poročila kažejo,
hrane in tekočin, znaki nevrološke da je parenteralna hidracija zmanjšala
disfunkcije, bolečina, odpovedovanje simptome delirija. Prav tako pretirana
hidracija lahko povzroči poslabšanje
vitalnih organov.
edemov, dihalno stisko, kašelj, obilIzguba telesne mase, skeletne mu- nejše izločke v dihalnih poteh, termiskulature in maščevja zmanjšuje nalno hropenje in podaljšanje procetelesne zmogljivosti pacienta in ka- sa umiranja.
kovost življenja. Telesno oslabelost
in anoreksijo spremljajo tudi slabost, Odpovedovanje dihanja se kaže v
izguba apetita, bruhanje, upočasnje- zmanjševanju dihalnega volumna,
no praznjenje želodca, zmanjšane di- apneji, uporabi pomožnih dihalnih
halne zmogljivosti, pogoste okužbe. mišic, Cheyne-Stokesovem dihanju.
Večkrat izgubo apetita svojci doživ- Neodziven pacient ne čuti zasoplosti
ljajo kot vdanost v usodo in paciente ali dušenja. Dovajanje kisika paciensilijo v uživanje »najljubše« hrane. Si- tom z nehipoksemično dispnejo ne
ljenje s hrano lahko povzroči zaplete, pomaga, lahko samo podaljša proces
kot so napetost pacienta, bruhanje, umiranja. Če je pacient pri zavesti,
aspiracija hrane. Parenteralna in en- za lajšanje dihalne stiske pomagajo
teralna hrana prav tako ne izboljšata manjši odmerki morfinov ali benzosimptomov ali podaljšata življenja. diazepinov.
Nasprotno, anoreksija s posledično Zaradi zmanjšanega žrelnega refleketoacidozo zmanjša neudobje in ksa in refleksa čiščenja se v zgornjih
trpljenje. Pri prepoznavanju kaheksi- dihalih nabirajo izločki, kar se sliši
je nam pomaga spremljanje prehra- kot glasno vlažno dihanje (hropenjenosti in kazalcev kaheksije, kot so nje). Pojavi se pri polovici umirajočih
anemija, znižane vrednosti albumi- pacientov 48 ur pred smrtjo. Pacient
nov, transaminaze, števila levkocitov, se ne izkašljuje in aspiracije niso učinCRP. Za preprečevanje kaheksije so kovite. Priporočajo ukrepe kot npr.
potrebni redna telesna vadba, pre- prekinitev infuzij, aplikacijo hioscin
hranska podpora v obdobju aktivne- hidrobromida (skopolamin) v odmerga specifičnega zdravljenja, proge- ku 400 μg sc, nato še 1,2-1,6 μg/24 ur
steroni (megasterol acetat – stimulira v neprekinjeni subkutani infuziji (lahapetit in poveča telesno težo na ra- ko povzroči sedacijo in zmedenost).
čun maščobnega tkiva), glukokor- Lahko uporabimo tudi hioscin butikoidi (stimulirajo apetit, izboljšajo tilbromid (buscopan) v odmerku 20
kakovost življenja).
mg sc, nato še 60 do 90 mg v nepre-
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»Paliativni pristop, ki ga
uva»To ne pomeni, da smo
pacienta »odrinili na stranski tir«. Še vedno je potrebna
skrb zanj, njegove potrebe
in potrebe njegovih svojcev.
Poudarek pa je na podpornem zdravljenju in lajšanju
simptomov bolezni, kot so
bolečina, dihalna stiska, izguba teka, slabost, bruhanje,
zaprtje, nemir, zmedenost,
depresija.«

in ledvic ter možnost kopičenja aktivnih presnovkov, njihovo toksičnost in
povečano tveganje za nastanek terminalnega delirija.

Paliativna oskrba se nadaljuje tudi po
smrti pacienta. Na voljo so individualno svetovanje, skupine za podporo
žalujočim, delavnice, predavanja, ki
nudijo oporo žalujočim. V obdobju
žalovanja se žalujoči prilagaja na svojo izgubo. Žalovanje je odvisno od
osebnih, socialno-kulturnih in družbenih dejavnikov. Pojavijo se:

V zadnjih dneh/urah življenja bolniku
zagotavljamo fizično, čustveno in duhovno udobje, poskrbimo za mirno
in dostojno smrt ter nudimo pomoč
svojcem, tako med boleznijo kot tudi
po bolnikovi smrti v času žalovanja.

fizične motnje: tiščanje v prsih,
mišična oslabelost, pomanjkanje
energije, preobčutljivost na zvok,
suha usta;

Obdobje, ko se življenje izteka, je
posebna izkušnja, ki še zadnjič poveže ljudi med seboj, in je zato za
paciente in njihove svojce izredno - čustvene motnje: šok in otopelost, občutek krivde, jeza, hrepedragocena. Družinski člani čutijo
nenje, brezup ali občutek svobopotrebo po pogovoru z umirajočim,
de;
zato nezmožnost prave komunikacije, nezmožnost, da se poslovijo, zanje - kognitivne motnje: prehodna izpredstavlja veliko čustveno stisko, saj
guba občutka realnosti, vizualne,
Posledica nepopravljivih procesov so kljub zavedanju o dokončnosti življeslušne podobe umrlega, kratkotudi nevrološke spremembe. »Običaj- nja niso pripravljeni spustiti ljubljene
ročni spomin, nezmožnost konna pot umiranja« pri večini pacientov osebe.
centracije;
se kaže kot nepremagljiv spanec, neV
veliko
pomoč
pri
obravnavi
nam
je
odzivnost na dražljaje, globoka koma
- vedenjske motnje: moten apetit,
in končno smrt. Za »težko pot umira- Liverpoolska klinična pot za oskrbo
spanec, sanje o umrlem, socialni
nja« pa so značilni nemir, zmedenost, pacienta v zadnjem obdobju življeumik žalujočega, spremembe v
tremor, halucinacije, delirij, stokajoči nja. Klinična pot zagotavlja dobro donačinu življenja.
bledež, krči, koma in končno smrt. kumentiranje postopkov in ukrepov. Skrb za psihološke potrebe pacienta
Za lajšanje simptomov so učinkoviti Poleg obravnave motečih kliničnih in njegovih svojcev, ki od zdravstvehaloperidol, benzodiazepini, barbitu- simptomov, pri obravnavi vključu- nih delavcev pričakujejo določeno
je tudi reševanje psihosocialnih in
rati.
duhovnih potreb pacienta. Za vstop skrb zase kot človeka, je del nalog
V zadnjem obdobju življenja se splo- v Liverpoolsko klinično pot mora- vsakega člana tima, ki skrbi za pacišna oslabelost pacienta povečuje, ni ta biti potrjeni vsaj dve od naštetih enta.
se sposoben premikati v postelji ali meril: pacient je vezan za posteljo, je Na žalost še vedno premalo zdradvigniti glave. Zaradi ležanja se lah- semikomatozen, tekočino uživa po vstvenih delavcev na vseh ravneh
ko na izpostavljenih mestih razvijejo požirkih, ne more zaužiti tablet. Pri zdravstvene oskrbe pozna načela
preležanine zaradi pritiska, zato ga obravnavi ocenimo bolnikovo stanje paliativne oskrbe in se ne zmeni za
je smiselno namestiti na blazine za in zabeležimo vse simptome: telesna psihosocialne probleme pacientov
preprečevanje preležanin, hkrati s zmogljivost, požiranje, slabost, bru- in njihovih svojcev. Večina ne pozna
hanje, zaprtost, zmedenost, nemir, ukrepov, ki blažijo simptome trpljenja
zaskrbljenost, zavedanje, bolečina, ob koncu življenja, izvaja nepotrebdihalna stiska, izločki iz dihal, izloča- ne in nekoristne postopke, poskuša
nje in podobno. Nepotrebna zdravila oživljati umirajočega, ne zmeni se za
ukinemo (antibiotiki, antidepresivi, osebne želje in potrebe pacientov ob
odvajala, antiaritmiki, vitamini, an- koncu življenja. Večina zdravstvenih
tikoagulanti, antihipertoniki, antidi- delavcev ni dobila potrebne izobrazabetiki ipd.). Po potrebi zamenjamo be o prepoznavanju končne faze bopot vnosa zdravila in ohranimo le lezni in ima težave z osebno stisko in
ključna zdravila (analgetiki, antieme- občutki ob umirajočem. Komunikacitiki, sedativi, anksiolitiki, antiholiner- ja s pacientom in njegovimi svojci je
29
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kinjeni subkutani infuziji (ne prehaja tem zmanjšamo potrebo po bolečem giki). Potrebno je oceniti vsako moskozi krvno-možgansko pregrado in in neudobnem prestavljanju pacienta rebitno preiskavo in telesni pregled,
ki lahko zmanjša kakovost življenja in
v postelji.
povzroča manj sedacije).
Proti koncu življenja se zmanjšujejo Veliko ljudi je v strahu, da se ob umi- poveča trpljenje umirajočega pacienminutni volumen srca, znotrajžilni ranju pojavi huda bolečina. Na bole- ta. Prav tako je treba oceniti zmožnost
volumen in periferna prekrvitev tkiv. čino moramo pomisliti, če ima bolnik komuniciranja pacienta in njegovih
Pojavijo se periferna in centralna ci- ves čas grimase na obrazu in čelu ter svojcev, informiranost o njegovem
anoza, otekline, periferno ohlajanje, stalno tahikardijo. Splošno mnenje trenutnem stanju, informiranost o
tahikardija, hipotenzija in zmanjšano je, da so agitacije, nemir in stokanje smrti, oceniti versko, duhovno, čuizločanje urina. Dodatna hidracija ne posledice terminalnega delirija in ne stveno, socialno potrebo pacienta in
bolečine. Bolečino zdravimo z opioi- svojcev ter obvestiti osebnega zdravprepreči cirkulacijske odpovedi.
di, upoštevajoč slabše delovanje jeter nika o njegovem stanju.
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pomembna za oceno pacientovega
stanja, izbiro oskrbe, soočanje z boleznijo. Slaba komunikacija je vzrok
za nejasna navodila, slabo obveščenost in nezaupanje v obstoječ zdravstveni sistem. Pri vsakem pogovoru
s pacientom se soočamo z različnimi
čustvenimi odzivi, kot so zanikanje
bolezni, jeza (drugi so krivi za mojo
bolezen), pogajanje (če se pozdravim,
bom pomagal drugim), depresija (nimam volje za zdravljenje) in sprejetje
(bolezen je del mojega življenja). Pacienta je treba poslušati, spoznati njegov notranji svet, njegove strahove
in skrbi. Hudo bolni in prizadeti svoje življenje in čas doživljajo drugače,
imajo druge prioritete, občutljivi so
na vse, kar prizadene njihovo človeško dostojanstvo.
Dvakrat sem ponižan: ker se moram
sleči in ker moram odkrivati svojo
notranjost. (Klevišar M. Spremljanje
umirajočih)

»Na žalost še vedno premalo zdravstvenih delavcev na
vseh ravneh zdravstvene
oskrbe pozna načela paliativne oskrbe in se ne zmeni za
psihosocialne probleme pacientov in njihovih svojcev.
Večina ne pozna ukrepov, ki
blažijo simptome trpljenja
ob koncu življenja, izvaja
nepotrebne in nekoristne
postopke, poskuša oživljati
umirajočega, ne zmeni se za
osebne želje in potrebe pacientov ob koncu življenja.«

Pri pogovoru se pacient izraža simbolično in preverja, ali je njegov sogovornik sposoben razumeti sporočilo. Tako izraža svoje želje, strahove
in upanje. Če tega razumevanja ne
zazna, odneha, saj se mu zdi, da ni
vredno izgubljati energije. Vsak gib,
pogled, dotik, molk je lahko močno
sporočilo, samo treba ga je razumeti,
začutiti, kdaj so besede odveč. Pacienta pomirjajo dotik, glas, umirjenost; pomagajo mu premagati strah
in dajejo občutek, da ni sam. V komunikaciji z družino je treba razumeti, da se tudi oni prilagajajo na spre-

Ocena telesne zmogljivosti po Karnovskem %
100 % - normalna aktivnost, nobenih simptomov
90 % - normalna aktivnost, blažji simptomi
80 % - normalna aktivnost s trudom, simptomi
70 % - nesposobnost opravljanja normalnih aktivnosti, še sposobnost skrbeti zase
60 % - potrebuje občasno pomoč, skrbi za osebne potrebe
50 % - potrebuje znatno pomoč, potrebna je pogosta medicinska oskrba
40 % - nesposoben, posebna oskrba in pomoč
30 % - težka nesposobnost, potrebna neprestana oskrba
20 % - zelo prizadet, potrebna je aktivna neprestana oskrba
10 % - proces umiranja
0 % - mrtev

menjene razmere, soočajo s hudo
novico, iščejo nove poti za ozdravitev
ljubljene osebe. Največkrat njihov čustveni odziv ni enak kot pri pacientu,
potrebujejo strokovna pojasnila, jasna navodila in podporo ter osebo, s
katero lahko delijo svoje skrbi, negotovost in strahove.
Zdravstveni delavci pogosto spregledamo pacientovo stisko in pozabljamo, da potrebuje samo malo časa,
prava vprašanja (kaj vas skrbi, česa
vas je strah, kako hudo je?) in le nekaj
trenutkov resničnega poslušanja. Ob
tem se lahko soočamo tudi z lastnimi
strahovi in lastno izgubo.
Svojci umirajočih pacientov nas po-

gosto gledajo z drugimi očmi, občutek imajo, da le čakamo na smrt
njihovih najljubših. Čas, ki se izteka,
zanje teče drugače, vsaka minuta je
pomembna. O tem govori primer
10-letnega dečka z levkemijo po neuspeli presaditvi krvotvornih matičnih celic. Pred njim je bilo le še dobrih
deset dni življenja. Prostovoljka, ki ga
je obiskovala, ga je pregovorila, naj
prične pisati dnevnik. Dogovorila sta
se, da bo vsak dan življenja zanj predstavljal deset let. Iz dnevnika je razvidno, kako je deček bogato in popolno
preživel vsak dan življenja. Zadnji vpis
v dnevniku se glasi: »Dragi Bog, zdaj
imam 110 let. To je visoka starost. Mislim, da bom zdaj kmalu umrl« .
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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Velik uspeh Splošne bolnišnice Celje
na 4. svetovnem kongresu o žilnih
pristopih WoCoVA 2016
Romanca Jokić, dipl. m. s.

Oddelek za anestezijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečine

V

Lizboni je od 22. do 24. 6. 2016
potekal 4. svetovni kongres o žilnih pristopih (4th World Congress on
Vascular Access). Udeležencev je bilo
okrog 1200 iz 55 držav.
Udeležba na kongresu je namenjena
zdravnikom in medicinskim sestram,
ki se pri svojem delu srečujejo z žilnimi pristopi. Predavanja potekajo istočasno v več dvoranah in lahko vam
zaupam, da se je včasih težko odločiti, katerega predavanja bi se udeležil.
Sklopi na določeno temo nam olajšajo odločitev.
Ogled številnih posterjev (razstavljenih je bilo 124) vzame precej časa.
Nudijo nam vpogled oz. nas opozarjajo na posamezne podrobnosti, pomembne za varnost pacienta.
Velik industrijski razstavni prostor nas
seznani z novimi izdelki in najnovejšo tehnologijo. Tehnologija omogoča
varnejšo vstavitev katetrov. Večina
katetrov je v današnjem času vstavljena s pomočjo ultrazvočnega aparata. Vse manj se uporablja tehnika
landmark.

Utrinek s kongresa, kjer z Markom Jokićem, dr. med., poslušava predavanje
dr. Marcie Ryder o najpogostejših napakah pri vstavitvi intravenskih kanil, v
katerem je vizualno prikazala napake, ki se jih zdravstveni delavci včasih ne
zavedamo.
Kar zadeva predavatelje, številni med
njimi so ugledni strokovnjaki, ki delujejo na omenjenem področju, svoje znanstvene članke pa objavljajo v
strokovnih revijah z visokim indeksom citiranja in sodelujejo pri pripravi
smernic.

Večina držav ima svoja združenja za
žilne pristope, tako da imajo izvajalci podporo, možnost izmenjave
znanj ter posvetovanj. Žal v Sloveniji
takšnega združenja še nimamo.
Večino zapletov v zvezi z žilnimi pristopi lahko preprečimo, če upoštevamo smernice in priporočila za vstavitev in nadaljnjo oskrbo katetrov. Na ta
način povečamo varnost pacienta in
znižujemo stroške zdravljenja.
Na Oddelku za intenzivno medicino
operativnih strok (OIMOS) že od leta
2002 vodimo statistiko incidence katetrskih okužb.

Nenehna izobraževanja na tem področju, spremljanje smernic in njihovo dosledno izvajanje so nas opogumila, da posnamemo izobraževalni
video posnetek o oskrbi centralnih
venskih katetrov. Video je bil predvaZ leve proti desni: dr. Peter Carr (AU), Romana Jokić, dr. Jack LeDonne (ZDA), jan na filmskem festivalu letošnjega
Ton van Boxtel – Chair (Nizozemska)
kongresa WoCoVA 2016.
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Na Twitterju sem 24. 6. 2016 zasledila stavek: »Slovenia showing best
practises in care & maintenance at
WoCoVA 2016«, ki se nanaša na naš
izobraževalni video.

ČESTITAMO kolegici/ sodelavki Romani Jokić za dosežen uspeh na 4. svetovnem kongresu o vaskularnih dostopih – WOCOVA 2016 (Lizbona, Portugalska), kjer je bil njen predstavitveni film izbran za najboljši prispevek
svetovnega kongresa.
Romana, želimo ti še veliko uspešnega strokovnega dela. Skupaj ustvarjamo pozitivno podobo tako oddelka kot naše bolnišnice znotraj in izven
naših meja.
Sodelavci in sodelavke Oddelka za anesteziologijo, intenzivno medicino
operativnih stok in terapijo bolečin

najboljši video, me navdaja z zado- Zahvaljujem se vsem svojim sodevoljstvom in ponosom.
lavcem, ki so mi v vseh preteklih
letih pomagali pri doseganju ciljev.
Na tem mestu bi se rada še enkrat Saj veste, kaj pravijo: »Veriga je tako
iskreno zahvalila Komisiji za etič- močna, kot je močan njen najšibkejna vprašanja SB Celje, Pravni službi ši člen«.
SB Celje, strokovnemu direktorju
SB Celje ter predstojniku Oddelka Zahvaljujem se tudi snemalcu Roku
za anestezijo, intenzivno medicino ter svojima sinovoma, Nicku za
operativnih strok in terapijo bole- montažo videa in glasbeno podlago
Brezplačna udeležba na kongresu čine, kot tudi svojcem bolnika, ki so ter Marku, ki je posodil svoj glas za
WoCoVA 2017 v Perthu ter WoCoVA pravno-formalno omogočili nasta- video posnetek in me spremljal na
kongresu.
2018 v Kobenhavnu, kot nagrada za nek tega videa.
Pohvala dobro dene in je obliž za
vse vložene napore pri spreminjanju ustaljene prakse, tako pri zdravnikih, kot pri medicinskih sestrah.
Priznanje in čestitke udeležencev
iz različnih držav sveta so potrdile
našo dobro prakso ter nam dajejo
veliko mero poguma za kakovostno
delo v prihodnosti.

17. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Celje
Že tradicionalno se je sredi oktobra v Domu sv. Jožefa na Jožefovem hribu zgodilo strokovno srečanje medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov celjske regije. Tudi tokratno, že 17. po
vrsti, je obravnavalo aktualne teme, s katerimi se tako na primarni kot na sekundarni ravni zdravstvene obravnave srečuje zdravstvena nega. Moto letošnjega srečanja je namreč bil »Združimo
znanja za večjo kakovost storitev in zadovoljstvo pacientov«.
Takoj po uvodnih pozdravih direktorja Splošne bolnišnice Celje, mag. Marjana Ferjanca, glavne medicinske sestre bolnišnice,
mag. Hilde Maze, in predsednice Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje, ge. Tomislave Kordiš, so sledila
strokovna predavanja. Prvo izmed njih, Izvajanje paliativne oskrbe v slovenskih bolnišnicah, ki ga je pripravila mag. Darja Plank,
objavljamo v nadaljevanju. V naslednjih številkah Monitorja
bomo prostor namenili še predstavitvi drugih raziskav, opravljenih v naši bolnišnici.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javmnostmi

150 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov je prisluhnilo številnim zanimivim temam 17. strokovnega srečanja
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Udeleženci so imeli možnost glasovati za najboljši video prispevek.
Izbrali so video, ki smo ga posneli na
OIMOS. S strani organizatorjev oz.
predavateljev kongresa so prihajala
številna priznanja. Dr. Peter Carr je
izjavil: »To je to, to je naša vizija…«,
… »ko pomislim, kako varen je pacient s centralnim venskim katetrom
v vaših rokah …«, … »… čestitamo
vam in vašemu timu«.

Z DRAVS T VE NA NE G A

Izvajanje paliativne oskrbe
v slovenskih bolnišnicah
Mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg.
Področje zdravstvene nege

P

o podatkih SURS-a in Eurostata se prebivalstvo na nacionalni ravni stara. To prinaša pomembne družbene
posledice, tako na individualni kot tudi na ravni družine,
skupnosti ter na ravni države (Filipovič Hrast & Hlebec).
Še pred nekaj generacijami so ljudje v večini umirali hitre
smrti. Vzroki za smrt so bili predvsem okužbe, poškodbe,
oz. kmalu po začetku razvoja simptomov napredovale
neozdravljive bolezni, kot so rak, sladkorna bolezen in
bolezni srca (Lynn). Napredek v sodobni medicini in sodobnejši način življenja pa sta vzrok, da danes večina
ljudi umira v visoki starosti, vendar je ta proces počasen.
Glede na demografske spremembe se bo povečevalo število umirajočih, ki bodo umirali zaradi posledic kroničnih
bolezni (bolezni srca, možganskožilne bolezni, kronične
bolezni dihal in rak) (Murray & Lopez).
Clark in drugi (1998) opozarjajo, da zaradi hitrega razvoja
sodobne medicine vse več pacientov umira v zdravstvenih ustanovah, kar nekateri razlagajo kot kazalec neurejene paliativne oskrbe. Plonk (2005) navaja, da oskrba
pacientov ob koncu življenja v zdravstvenih ustanovah
ni ustrezna. Raziskave zdravljenja v bolnišnicah v zadnjih letih kažejo velik trend k uporabi agresivnih načinov
zdravljenja v zadnjih dneh življenja. Tudi Lunder (2003)
opozarja na problem slabe organiziranosti paliativne
oskrbe v slovenskem prostoru, zaradi česar so pacienti
prisiljeni na bolnišnično obravnavo, kjer pa je obravnava
pacientov ravno nasprotna od načel paliativne oskrbe;
pretirana zdravstvena obravnava, tako rekoč kurativno
zdravljenje z agresivnimi preiskavami, vse do konca življenja.
Velik problem zdravljenja pacientov ob koncu življenja je
ta, da zdravniki ne prepoznajo ali prepozno prepoznajo,
da pacient potrebuje paliativno oskrbo. Za izvajanje paliativne oskrbe imajo zdravstveni delavci premalo znanja.
Tako v zadnjem obdobju življenja pacienta nemalokrat
izvajajo zahtevne in agresivne diagnostične preiskave,
ki ne pripomorejo k podaljševanju življenja, ampak le bi-

stveno zmanjšajo njegovo kakovost. V paliativni oskrbi so
zatorej pomembni naslednji dejavniki: pravočasno prepoznavanje pacientov, ki potrebujejo paliativno oskrbo,
pravočasna napotitev k strokovnjakom paliativne oskrbe,
sodelovanje s pacienti, njihovimi svojci in zdravstvenimi
delavci, uporaba smernic in primeren delovni proces, ter
znanje na področju paliativne oskrbe v bolnišnicah (Witkamp et al.).
Osnovni namen paliativne oskrbe je izboljšati kakovost
življenja pacientov in njihovih bližnjih s preventivnimi
ukrepi in z lajšanjem trpljenja tako, da omogočimo zgodnje odkrivanje, oceno in ustrezno obravnavo bolečine
ter drugih telesnih, psiholoških, socialnih in drugih težav
(World Health Organisation).
Bistvo paliativne oskrbe je:
- obvladovanje in lajšanje telesnih in drugih simptomov
pacientove bolezni,
- psihološka, socialna in duhovna podpora pacientu in
- podpora pacientovim bližnjim v času njegove bolezni
in kasneje žalovanja.

Učinkovitost paliativne oskrbe

O dokazih učinkovitosti paliativne oskrbe že dolgo ni
dvoma. Twycross in Lichter sta ugotovila, da je možno
omogočiti kakovostno zadnje obdobje življenja in dobro smrt tudi pacientom v najbolj zapletenih okoliščinah
bolezni.
Najštevilčnejši in najučinkovitejši so dokazi o učinkovitosti na področju zdravljenja hude bolečine, dobrega
medsebojnega komuniciranja in dobro koordiniranega
dela paliativnega tima, ki se povezuje s primarno ravnijo
zdravstvenega varstva. V analizi 18 prospektivnih primerjalnih, retrospektivnih in primerjalnih študij so ugotovili,
da dobro organizirana in koordinirana specialistična paliativna oskrba prinaša bistveno večje zadovoljstvo pacientov in njihove družine. Zelo pomembno spoznanje je
bilo, da so imeli pacienti v paliativni oskrbi bistveno bolje
obvladovano bolečino in druge simptome, manj je bilo
tudi anksioznosti pri njihovih svojcih. Nekatere študije so
spremljale hospitalizacije in ugotovile skrajševanje časa
hospitalizacij ob uvedbi organizirane paliativne oskrbe, v
primerjavi s pacienti, ki niso bili vključeni v paliativno oskrbo. Opozarjajo pa tudi na selitev umiranja iz bolnišnic
v svoje domove, kar si želi večina vprašanih pacientov
(Higginson & Sen Gupta, Franks et al., Steinhauser et al.).
V veliki prospektivni študiji SUPPORT (1995), ki je vključevala 4804 paciente z neozdravljivo napredovalo boleznijo
v devetih velikih bolnišnicah v ZDA, so ugotovili pomanjkljivo oskrbo neozdravljivo bolnih pacientov na vseh
področjih paliativne obravnave v zadnjem delu življenja.
Največ odstopanj so ugotovili pri obvladovanju hude bo-
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pilotnega projekta celostne paliativne oskrbe v ljubljanski, gorenjski in pomurski regiji, govorijo o učinkovitosti
paliativne oskrbe. Z retrospektivno raziskavo opazovanja učinkovitosti paliativne oskrbe v zadnjih šestih dneh
življenja v paliativni oskrbi in brez nje so ugotovili, da so
imeli pacienti, ki niso bili vključeni v paliativno oskrbo, v
zadnjih šestih dneh večje število diagnostičnih postopkov in so dobivali več zdravil, predvsem antibiotikov in
antikoagulantnih zdravil in manj zdravil za lajšanje bolečine in ostalih simptomov (Ministrstvo za zdravje).
Tudi Norvežani so želeli zmanjšati delež pacientov, ki
umirajo v bolnišnicah, in povečati delež ljudi, ki umirajo
v domačem okolju. Ugotovili so, da če pacientom in svojcem nudijo strokovno podporo in pomoč v okolju, kjer
živijo, potem več pacientov umre v domačem okolju. Naredili so tudi analizo stroškovne učinkovitosti v primeru,
ko pacient umira v domačem okolju z vso strokovno podporo in v primeru, ko pacient umira v bolnišnici. Ugotovili
so, da je strošek nižji, če je pacient v paliativni oskrbi v
domačem okolju. Tudi zadovoljstvo pacientov in svojcev
je večje, če je pacient v zadnjem obdobju življenja v domačem okolju (Wergeland Sørbye et al.).

Ovire pri vključevanju pacientov v paliativno oskrbo

Ena glavnih ovir pri uvajanju paliativne oskrbe je pomanjkljiva identifikacija pacientov, ki tovrstno oskrbo potrebujejo. Kadar imajo zdravstveni delavci, ki obravnavajo
paciente, le osnovno znanje o principih paliativne oskrbe, je vključevanje pacientov pozno, najpogosteje šele v
zadnji fazi umiranja (Witkamp). Takrat pa Šeruga (2011)
meni, da cilj oskrbe pacientov ni več kakovost življenja,
ampak kakovost umiranja in skrb za svojce. Potrebno je
ukiniti vsa nepotrebna zdravila in ohraniti vsa ključna
zdravila za obvladovanje simptomov.
Benedik (2011) poudarja, da je za pravilno načrtovanje paliativne oskrbe in izbiro najprimernejših načinov
zdravljenja ključna pravilna ocena preživetja. Zdravniki,
ki so usmerjeni v aktivno zdravljenje oz. v izvajanje agresivnih in intenzivnih načinov zdravljenja, po navadi niso

dobri pri zdravljenju pacienta v zadnjem obdobju življenja, saj ne poznajo napovednih dejavnikov kratkega preživetja. Kadar je predvidena dolžina življenja ocenjena
neustrezno, pogosto pride do skoraj nerešljivih zapletov.
Zdravniki pogosto sprejemajo neustrezne odločitve o
potrebnih preiskavah in načinu zdravljenja ter predpisujejo neustrezna zdravila (zdravljenje izvidov in ne pacienta), svojci pa zaradi aktivnega zdravljenja njihovega
neozdravljivo bolnega svojca niso pripravljeni na neizogiben konec.
Zaradi vseh dokazanih pozitivnih učinkov paliativne
oskrbe za paciente v zadnjem obdobju življenja in njihove najbližje, nas je zanimalo, kakšno je dejansko stanje izvajanja paliativne oskrbe v slovenskih bolnišnicah in kako
je v primerjavi z ostalimi evropskimi državami.
V ta namen smo opravili raziskavo, v katero smo vključili
10 splošnih bolnišnic v Sloveniji (Splošno bolnišnico Trbovlje, Splošno bolnišnico Celje, Splošno bolnišnico Jesenice, Splošno bolnišnico Brežice, Splošno bolnišnico Ptuj,
Splošno bolnišnico Murska Sobota, Splošno bolnišnico
Slovenj Gradec in Splošno bolnišnico Izola) ter oba Univerzitetna klinična centra (UKC Ljubljana in UKC Maribor).
Podatkov nismo uspeli pridobiti iz Splošne bolnišnice
Novo mesto in Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca
Nova Gorica.

Organiziranost paliativne oskrbe v primerjavi z ostalimi evropskimi državami

Slovenija sodi med države, ki področja paliativne oskrbe
še nima sistemsko urejenega niti umeščenega v ustrezne
dokumente. Ministrstvo za zdravje je leta 2010 potrdilo
Državni program paliativne oskrbe, ki predvideva sicer
dobro, sistemsko ureditev paliativne oskrbe na vseh treh
ravneh zdravstvenega varstva v državi, vendar ni realiziran v skladu z akcijskim načrtom.
Države, ki imajo paliativno oskrbo dobro urejeno in umeščeno v svoj zdravstveni sistem, imajo v osnovi urejeno
formalno izobraževanje na več ravneh in tudi financiranje
storitev paliativne oskrbe.
Lunder (2002) navaja, da je španski model paliativne
oskrbe tako uspešen zaradi učinkovite finančne državne
podpore in prizadevanja vrhunskih strokovnjakov na področju paliativne oskrbe.
Drugi problem v Sloveniji je neurejenost financiranja storitev paliativne oskrbe, vključno s kadrovskimi normativi
na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Večina držav, kjer
je paliativna oskrba dobro organizirana, ima sistemsko
urejeno financiranje in za izvajanje paliativne oskrbe nameni večji delež svojega BDP.
V Sloveniji smo na področju izvajanja paliativne oskrbe
na repu med evropskimi državami. Predvsem odstopamo
po tem, da nimamo dovolj izobraženega kadra s področja paliativne oskrbe, in da nimamo paliativnih oddelkov
vsaj v večjih bolnišnicah.

Izvajanje paliativne oskrbe v slovenskih
splošnih bolnišnicah in kliničnih centrih
V raziskavi smo izhajali iz osnovnih potreb bolnišnic za
kakovostno izvajanje paliativne oskrbe. Osnovna potreba
vsake organizacije za izvajanje kakovostne celostne paliativne oskrbe je tim strokovnjakov z dodatnimi znanji s
področja paliativne oskrbe z različnih področij. Osnovni
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lečine in neučinkovitem komuniciranju. Rezultati študije
kažejo, da neozdravljivo bolni s hudo bolečino v višji starosti manj verjetno dobivajo učinkovita protibolečinska
zdravila. Posebej izstopajo podatki iste študije v domovih
starejših občanov, kjer v primerjavi z mlajšimi najslabše
obravnavajo hudo bolečino pri pacientih, starih nad 85
let (Bernabei et al.).
Tudi rezultati raziskave, ki je bila opravljena po zaključku
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tim paliativne oskrbe sestavljajo zdravnik, medicinska sestra in socialni delavec. V obravnavo pacienta in njegovih
svojcev se po potrebi vključujejo tudi psiholog, dietetik,
fizioterapevt, duhovnik, prostovoljci idr. Posnetek stanja
v slovenskih bolnišnicah kaže, da obstaja takšen tim le
v eni izmed bolnišnic. Žal imajo v tej bolnišnici na voljo
le tri postelje za paliativno oskrbo, kar jih seveda precej
omejuje v njihovi dejavnosti.
Večina raziskav potrjuje, da si večji del pacientov želi umreti v domačem okolju (Higginson et al., Franks et al., Steinhauser et al., Benedik) (čeprav je lahko tudi drugače).
V paliativni oskrbi so na prvem mestu potrebe pacientov
in njihovih svojcev. Zelo pomembno je, da imajo ustanove, ki se ukvarjajo s paliativno oskrbo, možnost svojcem
omogočiti sobivanje v primeru, da pacient ali svojci izrazijo to željo. V nobeni od slovenskih bolnišnic tega ne
izvajajo rutinsko, v dveh primerih pa so odgovorili, da bi
to lahko organizirali.
V dobro organizirani paliativni oskrbi pacient in njegovi
najbližji niso nikoli »sami«, ne glede na to, kje se pacient
nahaja (doma, v bolnišnici, v domu starejših občanov).
Imajo kontaktno telefonsko številko, na katero se lahko
ob morebitnem poslabšanju stanja kadarkoli obrnejo po
nasvet ali pomoč strokovnjaka. V bolnišnicah, kjer nimajo
imenovanega paliativnega tima, te možnosti ni, kjer pa
ga imajo, so člani pacientom na voljo za informacije 24 ur
na dan vsak dan.
V eni od bolnišnic imajo celo mobilni paliativni tim, kar
pomeni, da lahko članica tima (zdravnica ali medicinska
sestra) pride k pacientu na dom. Če bi pacient ali njegovi
svojci potrebovali konkretno pomoč (npr. ob izpadu protibolečinske črpalke ipd.), pacient v nočnem času, med
vikendi in prazniki nima možnosti nikjer dobiti pomoči,
ampak mora počakati na prvi delovni dan, ko se lahko
obrne na osebnega zdravnika in patronažno medicinsko
sestro.
Žal se bolnišnice ob načrtovanju odpusta paliativnega
pacienta v domače okolje premalo povezujejo z območnimi odbori društva Hospic, kjer imajo na voljo strokovno usposobljeno osebje in prostovoljce, ki delujejo 24 ur
na dan tam, kjer je pacient. Vse storitve so za paciente
brezplačne.
Eden ključnih kazalnikov dobro organizirane paliativne
oskrbe je dostopnost ambulante za zdravljenje bolečine
in ostalih simptomov ter tudi dodatna znanja zaposlenih
v tej ambulanti. V Sloveniji samo v dveh bolnišnicah deluje omenjena ambulanta vsak dan, pa še to večinoma dopoldan, en dan v tednu tudi popoldan. Glede na delovni
čas ambulant nikakor ne moremo reči, da so za paciente
in njihove svojce dosegljive. Res je, da v nobeni od ambulant za zdravljenje bolečine v primeru hude bolečine
ni čakalne dobe, vendar morajo v večjem delu Slovenije
pacienti kljub temu v primeru hude bolečine ali ostalih
simptomov oz. ob poslabšanju zdravstvenega stanja čakati na redni obratovalni čas ambulante (prvi naslednji
delovni dan), kar je lahko tudi več dni.
Dodatna znanja zdravnika s področja paliativne oskrbe
v ambulanti za zdravljenje bolečine so zelo pomembna,
kajti vsak pacient ima namreč v zadnjem obdobju življenja od 9 do 12 simptomov (Benedik), in če zdravnik nima
ustreznega dodatnega znanja, lahko spregleda kakšnega
od pomembnih simptomov oz. znakov. V večini ambulant
imajo zaposleni (zdravnik in medicinska sestra) dodatna

znanja s področja paliativne oskrbe, še vedno pa je velik
delež ambulant, v katerih zaposleni ustreznih dodatnih
znanj nimajo. Za merilo smo vzeli 50-urno izobraževanje
s preizkusom znanja. Gre za pridobitev osnovnih znanj
s področja paliativne oskrbe, na podlagi katerih seveda
ne moremo trditi, da udeleženci obvladajo paliativno oskrbo, poznajo pa osnovna načela obravnave pacienta in
njegovih najbližjih v zadnjem obdobju življenja.
Zelo pomembna je ob poslabšanju stanja dosegljivost
strokovnjakov s področja lajšanja bolečine in drugih težav pacientov tudi izven delovnega časa. Iz posnetka
trenutnega stanja je razvidno, da je samo v eni bolnišnici
dosegljiv zdravnik, ki dela v ambulanti za zdravljenje bolečine in ostalih simptomov. To je zelo pomembno, kadar
so pacienti v domačem okolju, kajti ti zdravniki zelo dobro poznajo njihove simptome in reakcije na zdravljenje.
Dokumentacija za vodenje pacientov v paliativni oskrbi
je namenjena oskrbi na vseh ravneh obravnave in vsem
izvajalcem, ki se vključujejo v paliativno oskrbo (Ministrstvo za zdravje), in pacienta spremlja od vključitve v paliativno oskrbo pa vse do smrti. Namenjena je čim boljšemu
pretoku informacij med izvajalci zdravstvene oskrbe. Rezultati posnetka stanja kažejo, da takšne dokumentacije
nimamo (razen v eni od bolnišnic). Ta bolnišnica je bila v
letu 2009/10 vključena v pilotni projekt in tako je ohranila
dokumentacijo, ki so jo izdelali v času projekta. Če se pacient ponovno vrne v bolnišnično obravnavo, prinese to
dokumentacijo s seboj. Kadar izvajalci zdravstvenih storitev ne uporabljajo posebne prilagojene dokumentacije,
iz katere je razvidno, da gre za paliativnega pacienta, ga
ob poslabšanju stanja in potrebni intervenciji zdravnika
(osebni zdravnik ali zdravnik v bolnišnični obravnavi), le
-ta obravnava kot akutnega pacienta, z vsemi spremljajočimi rutinskimi posegi in preiskavami, kar pa je za takega
pacienta nepotrebno, boleče ali celo nevarno.
Skupaj z Državnim programom paliativne oskrbe leta
2010 je bil sprejet tudi akcijski načrt. Glede na opredeljene časovnice bi morala biti večina ukrepov že realiziranih.
Po pridobljenih podatkih sta v celoti realizirana le dva
ukrepa (4,16 %). Eden od teh je akreditiran podiplomski
študij paliativne oskrbe za medicinske sestre, ki se bo
pričel izvajati v študijskem letu 2016/2017 na Visoki zdravstveni šoli v Celju.
Po zaključenem posnetku stanja izvajanja paliativne
oskrbe v slovenskih bolnišnicah in pregledu realizacije
akcijskega načrta lahko trdimo, da je paliativna oskrba
v Sloveniji na sekundarnem in terciarnem nivoju zelo
slabo organizirana in slabo dostopna neozdravljivo bol-
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Usposobljenost zdravstvenih delavcev za izvajanje paliativne oskrbe?

Ključno pri izvajanju paliativne oskrbe je, da je pacient
pravočasno prepoznan kot paliativni in s tem pravočasno
vključen v paliativno obravnavo, kar pomeni kmalu po
postavitvi diagnoze neozdravljive bolezni (Boyd & Murray). To je še toliko pomembneje pri hitro napredujočih
boleznih (nekatere oblike raka; npr. rak trebušne slinavke,
pljučni rak, maligni melanom in druge oblike raka s pričakovanim kratkim preživetjem) (Tamel et al.). Ključno pri
prepoznavanju pacientov, ki potrebujejo paliativno oskrbo, je znanje izvajalcev, predvsem zdravnikov, da opredelijo pacienta kot paliativnega. Po pridobljenih podatkih je
v Sloveniji trenutno na sekundarnem in terciarnem nivoju dodatno usposobljenih za izvajanje paliativne oskrbe
le 24 zdravnikov. Številka morda ni povsem točna, v nekaterih bolnišnicah namreč nimajo natančne evidence o
številu udeležencev, zagotovo pa ne odstopa veliko.
Moramo poudariti, da ne govorimo o zdravnikih specialistih paliativne oskrbe, ki jih v Sloveniji ni, govorimo o
zdravnikih, ki delujejo v splošnih bolnišnicah in univerzitetnih kliničnih centrih na svojem specialnem področju
in imajo zaključeno 50-urno izobraževanje o izvajanju
paliativne oskrbe. Poznavanje vsebin paliativne oskrbe
je namreč ključno za prepoznavo pacienta, ki to oskrbo
potrebuje. Terminalna faza je le ena od faz paliativne
oskrbe, bolečina pa je le ena od mnogih težav pacienta
v zadnjem obdobju življenja. Večina avtorjev navaja pomen izobraževanja zdravstvenih delavcev pri uvajanju
paliativne oskrbe v zdravstveni sistem. Oskrba v zadnjem
obdobju življenja terja od izvajalcev zdravstvene oskrbe povsem drugačen pristop, drugačne metode in je
usmerjena predvsem v izboljševanje kakovosti življenja
pacienta in njegovih svojcev in ne v aktivno zdravljenje,
ki je pogosto zelo agresivno in pacientom ne podaljšuje
življenja.
Tudi formalno pridobljena znanja s področja paliativne
oskrbe so v državi zelo omejena. Po pregledu podatkov,
dostopnih na svetovnem spletu, smo ugotovili, da imajo
nekatere fakultete in visoke šole za zdravstveno nego v
zadnjih letih v študijskem programu obveznih ali izbirnih
predmetov tudi paliativno oskrbo. Žal vsebine paliativne
oskrbe na fakultetah v okviru drugega obveznega predmeta in števila ur ni mogoče razbrati. Na eni visoki šoli
in eni fakulteti za zdravstvo je predmet paliativna oskrba
samostojen, vendar ne kot obvezni, ampak le izbirni premet v obsegu 30 ur. V Sloveniji zdravniki nimajo možnosti
opravljali specializacije s področja paliativne oskrbe. Na
Medicinski fakulteti Maribor lahko študent pridobi le
osnovna znanja pri predmetu »Osnove paliativne medicine in paliativne oskrbe« v okviru izbirnega predmeta v
6. letniku.
Če se ne bo spremenila direktiva glede obveznih vsebin
na visokih šolah in fakultetah s področja zdravstvene
nege in medicine, se stanje poznavanja vsebin paliativne

oskrbe tudi v bodoče ne bo bistveno spremenilo.
Strokovne vsebine paliativne oskrbe torej niso vpete v
obvezne izobraževalne programe zdravstvenih delavcev
in sodelavcev oz. so vpete v bistveno premajhnem obsegu in merilu; tako po številu fakultet in visokih šol, ki
vključujejo vsebine paliativne oskrbe v učne načrte, kot
po obsegu vsebine. Posledica tega je, da imamo v državi
bistveno premalo zdravstvenih delavcev in sodelavcev
(socialnih delavcev, dietetikov, psihologov idr.) z dodatnimi znanji s področja paliativne oskrbe. Zaradi tega ne
prepoznamo pravočasno pacientov z napredovalo neozdravljivo boleznijo. Da ne gre le za boljšo kakovost življenja, dokazuje tudi študija »Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer« (Tamel
et al.), v kateri dokazujejo dobrobit zgodnje paliativne
oskrbe. Študija, ki je potekala na skupini pacientov z neozdravljivim pljučnim rakom, je pokazala, da je zgodnje
vključevanje paliativne oskrbe pripomoglo k statistično
pomembno višji kakovosti življenja, manj anksioznih in
depresivnih stanj ter kljub manj agresivnemu zdravljenju
k pomembno daljšemu preživetju.
ZAKLJUČEK
Učinki pravočasne vključitve neozdravljivo bolnih pacientov v paliativno oskrbo so bili že večkrat dokazani.
Glede na rezultate opravljenega posnetka stanja in na
pregled realizacije akcijskega načrta Državnega programa paliativne oskrbe, lahko trdimo, da smo na področju
izvajanja paliativne oskrbe na sekundarnem in terciarnem nivoju v Sloveniji še zelo na začetku. Če bi želeli
dobiti celovitejšo sliko celostnega izvajanja paliativne
oskrbe v državi, bi morali narediti posnetek stanja še na
primarnem nivoju zdravstvenega varstva in v domovih
starejših občanov ter ugotoviti povezavo med vsemi.
Seveda pa obstaja v Sloveniji nekaj primerov odlično organiziranega izvajanja paliativne oskrbe (Onkološki inštitut, Klinika Golnik), katerih glavna omejitev je, da vključujejo v obravnavo načeloma rakave paciente, v Kliniki
Golnik le paciente z rakom na pljučih, kar pomeni, da je
storitev omejena na zelo majhen odstotek prebivalstva,
ki bi potreboval paliativno oskrbo. Tudi število postelj je v
teh zavodih omejeno.
S staranjem prebivalstva in naraščanjem števila nalezljivih bolezni se potreba po paliativni oskrbi veča tako v
svetu kot tudi v Sloveniji. Kljub temu pa mnogi, ki bi jo
potrebovali, nimajo dostopa do nje. V Sloveniji obstajajo
majhna regijska območja, ki potrjujejo, da je paliativna
oskrba lahko dostopna za tiste, ki jo potrebujejo, in ne
pomeni dodatnih izdatkov za zdravstveni sistem. Primeri
dobrih praks so dober prikaz integracije paliativne oskrbe
v zdravstveni sistem. Žal je teh primerov bistveno premalo in so storitve paliativne oskrbe dostopne le manjšemu
deležu ljudi, ki jo potrebujejo.
Kljub bolj ali manj uspešnemu razvoju paliativne oskrbe v
minulih letih je potrebno narediti še veliko korakov. Birsa
(2015) pravi, da je izredno pomemben korak integracija
paliativne oskrbe v zdravstveni sistem ter kakovostno izobraževanje na področju paliativne oskrbe. Viri za razvoj
paliativne oskrbe so omejeni, kljub temu pa so pobude,
dobra volja in podpora lokalne skupnosti vzdržale in pomagale zgraditi oziroma razviti paliativno oskrbo pri nas
in po svetu.
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Z DRAVS T VE NA NNE G A

nim in njihovim svojcem. Posnetek stanja kaže tudi, da
storitve paliativne oskrbe niso enako dostopne vsem državljanom, ki jo potrebujejo; dostopnost je omejena na
določena geografska območja, na nekaterih območjih
tudi glede na vrsto bolezni (Onkološki inštitut in Klinika
Golnik zdravita načeloma le rakave bolnike).

S VE T U JE MO, POJAS NJUJE MO

Požarna varnost v bolnišnicah
Robert Vodušek, dipl. var. inž.
Splošno kadrovsko pravni sektor

»V

univerzitetni kliniki je izbruhnil
požar, ki je zahteval dve smrtni
žrtvi, 16 ljudi je ranjenih, od tega jih
je šest v smrtni nevarnosti. Požar je
zanetila 69-letna ženska s samomorilskim nagnjenjem. Požar je izbruhnil
v sobi pacientke v šestem nadstropju,
nato pa se hitro razširil še na sedmo,
osmo in deveto nadstropje«.
»V požaru v bolnišnici je umrlo 24 ljudi, 123 je ranjenih. Požar je izbruhnil
na oddelku za intenzivno nego in na
porodnem oddelku. Ogenj je izbruhnil zaradi napake na električni napeljavi, ognjeni zublji so se v treh minutah razširili po celotni stavbi. Večina
žrtev je umrla v višjih nadstropjih,
kamor se je razširil gost dim. Preiskava je ugotovila, da je bil zasilni izhod
zaklenjen z verigo, kar je oteževalo
evakuacijo«.
»V bolnišnici je zagorelo, zaradi česar
so zaposleni evakuirali 31 bolnikov.
Pri tem se je hudo poškodoval en bolnik, ki je utrpel opekline in je kmalu
za tem umrl. Do požara je prišlo, ko
je drug pacient z vžigalnikom zažigal
vezi, s katerimi je bil na posteljo privezan zdaj pokojni«.
To niso scenariji vaje evakuacije v primeru požara, ampak realna poročila
o nekaterih požarih v domačih in tujih bolnišnicah, ki so se zgodili pred
nedavnim. Varstvo pred požarom
v bolnišnici predstavlja tistim, ki se
ukvarjamo s požarno varnostjo, kot
tudi bolnišničnemu osebju in reševalcem, ki bi ob takem dogodku posredovali, poseben izziv. Zavedamo
se nevarnosti, ki izhaja iz posebnih
namembnosti objekta, katerega uporabniki so zgolj omejeno mobilni ali
celo povsem nemobilni in tako pov-

kuhalne naprave 52 %
gorljivi materiali 2 %
elektronske naprave 2 %
medicinske naprave 2 %
pralni in sušilni stroji 4 %
električni kabli in luči 7 %
odpadki 9 %
ogrevalne naprave 4 %

sem odvisni od osebja, reševalcev ter
izvedenih požarnovarnostnih in preventivnih ukrepov v bolnišnici. Kako
je zgrajen objekt, koliko pacientov je
v njem, kako bomo izvajali evakuacijo, kam bomo postavili gasilska vozila
in še veliko več je vprašanj vodje intervencije, ko teče razmislek o požarih v bolnišnici.
Letno je po svetu še vedno vsaj deset
požarov z več kot dvajsetimi smrtnimi
žrtvami. Ob pregledu podatkov lahko
hitro ugotovimo, da do večjih požarov ne prihaja zgolj v državah tretjega sveta ali tam, kjer že vemo, da je
požarna varnost slaba. V razvitih državah posebej izstopajo požari v bolnišnicah in domovih starejših občanov,
kjer se je v zadnjih letih zgodilo nekaj
večjih požarov.
Za nastanek požarov v bolnišnicah
je »krivih« več različnih materialov in
vrste opreme. V spodnjem diagramu
je navedenih osem najbolj pogostih
vzrokov za nastanek požarov v bolnišnicah (vir: Hospital fire prevention and
evacuation guide, 2014).
Iz diagrama je razvidno, da so najpogostejši požari na kuhalnih napravah,
ki so nameščene v priročnih kuhinjah
in prostorih za rekreacijo praktično po
vseh oddelkih bolnišnice, in predstavljajo največjo nevarnost za nastanek
požara. Ne glede na to, kje se požar
razvije, je ključnega pomena njegovo
učinkovito zaznavanje ter hitro ukrepanje, da se ne razširi po objektu. To
zagotavljamo z vgrajenimi sistemi aktivne požarne zaščite (avtomatični in
ročni javljalniki požarov), v tistih delih
stavb, ki nimajo vgrajenega sistema,
pa je zaznavanje in ukrepanje odvisno izključno od zaposlenih.
Strokovnjaki ob raziskavah požarov v
bolnišnicah ugotavljajo, da je največ
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požarov v nočnem času med 0.00 in
6.00 uro, vzroki za razširitev po objektu pa so predvsem zaradi nepravilne
gradnje objektov, slabo zatesnjenih
prehodov napeljav med nadstropji,
nepravilno delujočih požarnih vrat.
Zaradi omenjenega se požar in dim
zelo hitro širita in tako povzročata
zastrupitve, poškodbe ali celo smrti
ljudi, ki ostanejo ujeti v objektu.
Za zaščito pred požarom v bolnišnicah uporabljamo več vrst ukrepov
oziroma požarnih zaščit. Več kot jih
je, večja je stopnja požarne varnosti
v objektu. Poznamo tri vrste ukrepov
za zagotavljanje požarne varnosti, in
sicer:
Aktivna požarna zaščita – vključuje
ročno ali avtomatsko odkrivanje in
gašenje požara.
Pasivna požarna zaščita – razdelitev
objekta na posamezne enote s požarnimi zidovi in tlemi. Oblikovanje
manjših oddelkov, ki preprečujejo ali
upočasnjujejo širitev ognja po objektu od mesta nastanka z namenom
omejite škode in podaljšanja časa za
evakuacijo ljudi, ki so v stavbi.
Požarna preventiva – zmanjševanje
števila možnih požarnih virov, izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih in
upravljavcev objekta o vzdrževanju in
pravilni rabi sistemov za požarno varnost, vključno s postopki za obveščanje in evakuacijo.
Ob rednem pregledu aktivne požarne
zaščite, načrtovanju pasivne požarne
zaščite pri novogradnji in adaptaciji
objektov ter praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije, lahko pravočasno spoznamo pomanjkljivosti
na objektih in v bolnišnici sami ter jih
omilimo, če ne že povsem odpravimo.

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

Detektivski nadzori
Zaradi detektivskega nadzora na različnih področjih v
Splošni bolnišnici Celje se srečujemo z vprašanji o njegovi dopustnosti. Detektivski nadzori se izvajajo na področju kontrole odsotnosti zaradi bolezni, suma alkoholiziranosti in suma iznosa blaga. V ta namen je Splošna
bolnišnica Celje sklenila pogodbeno razmerje z detektivsko agencijo. Le-ta ima po Zakonu o detektivski dejavnosti, ZDD-1, naslednje pristojnosti:
1. lahko opravlja dejavnosti na področjih, ki so določena
z Zakonom o detektivski dejavnosti;
2. lahko pridobiva informacije o:
• osebah, ki so pogrešane ali skrite, in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod;
• anonimnih pisanjih – o piscih in pošiljateljih anonimnih pisanj;
• dolžnikih in njihovem premoženju;
• predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni;
• dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke
pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih
odločajo o teh pravicah;
• spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule;
• uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov;
• kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih;
• zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice
do povračila stroškov prevoza na delo in z dela,
dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog
ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih;
3. lahko vroča pisemske in druge pošiljke naslovnikom.
Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora
detektiv izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi;
4. lahko svetuje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih dejanj;
5. lahko načrtuje in izvaja zaščito poslovnih skrivnosti,
informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij;
6. lahko opravlja upravičenja, ki so mu podeljena z drugimi zakoni.

bolniške odsotnosti za delodajalca in na kakšen način,
so različna. Bivša informacijska pooblaščenka Nataša Pirc
Musar je podala mnenje, da lahko po naročilu in za delodajalca: »… kontrolo predpisanega bolniškega reda in s
tem povezana opravila obdelave osebnih podatkov opravljajo le detektivi ter detektivske družbe, torej tiste fizične in pravne osebe, ki so za opravljanje takšne dejavnosti
registrirane v skladu z določbami ZDD.« Kasneje so bila
tolmačenja določb ZDD-1 in pojasnila MNZ dopolnjena
tako, da lahko te dejavnosti v skladu s predpisi opravlja
delodajalec sam ali sklene pogodbo s tretjo osebo, ki ni
nujno detektiv. Dejstvo pa je, da Zakon o detektivski dejavnosti, ki je pravna podlaga za zbiranje in posredovanje
informacij detektivov, določa, da med drugimi podatki
detektiv pridobiva informacije o zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni.
Nadzor alkoholiziranosti se opravi na podlagi prijave
suma alkoholiziranosti na delovnem mestu ali kot splošen nadzor nad delavci določene organizacijske enote.
Zavedati se je treba, da je delo pod vplivom alkohola v
zdravstveni dejavnosti nevarno tako za pacienta kot za
sodelavce.
V letošnjem letu smo pričeli tudi z nadzori iznosa blaga
iz bolnišnice, kar je opravljala pooblaščena detektivska
agencija v prisotnosti varnostnika. Delavec se seveda
lahko sam odloči, da zaradi varovanja zasebnosti ne bo
razkril vsebine torbe oz. druge prtljage. Navedeno je dolžan narediti le na zahtevo policijskega organa. V primeru
odklonitve mora detektiv obvestiti najbližjo policijsko
postajo in nato v spremstvu policije zahtevati razkritje
blaga. Pri nadzoru je treba varovati delavčevo osebno integriteto in zaupnost.
Vsaka ugotovljena kršitev v zvezi z zadržanostjo z dela,
alkoholiziranostjo, prevoznimi stroški ali iznosom blaga
pomeni kršitev delovnega razmerja. V vsakem posameznem primeru se presoja teža storjene kršitve in nato izreče delovnopravni ukrep. Seveda se zavzemamo, da takšni
ukrepi med nami sodelavci ne bi bili potrebni.

Pri pridobivanju informacij iz prejšnjega odstavka je detektiv dolžan osebo predhodno opozoriti, da podatke
daje prostovoljno. Pri svojem delu mora detektiv upoštevati zasebnost delavca in sorazmernost kontrole.
Najpogostejši je nadzor nad zadržanostjo z dela zaposlenega. Mnenja glede tega, kdo lahko opravlja kontrolo
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Pravni kotiček

Z AHVAL E

Zahvala
Sredi julija sem bila sprejeta na oddelek za ortopedijo v Splošni bolnišnic
i Celje zaradi poškodbe levega kolka.
V času zdravljenja v bolnišnici sem se počutila prijetno in varno, saj je medicins
ko osebje na tem oddelku vredno zaupanja in vse pohvale. Odlikujejo ga natančnost, vestnost, čut do bolnikov in velika mera človečnosti ter
odgovornosti, še zlasti pred operacijo in po njej, ko bolniki potrebujemo
še posebno pozornost in nego. Posebna zahvala velja še obema zdravniko
ma, specialistu ortopedu dr. Igorju Bukovniku in predstojniku ortopedije,
dr. Marku Kotniku za spodbudne besede pred operativnim posegom, za
strokovno opravljen poseg in nadvse korekten rehabilitacijski program v
času mojega bivanja v bolnišnici.
HELENA ZGOZNIK MARGUČ, Žalec

Pohvala in zahvala
Spoštovani,
danes sem bila v vaši bolnišnici na scintigrafiji srca (dr. Pustovrh z ekipo). Ekipa je čudovita! Ekspeditivni, prijazni in zares prizadevni
ljudje, ki so me vzeli v obravnavo celo pred uro! Delajo v dokaj skromnih razmerah in dokazujejo, kako zelo šteje človek. Prosim,
prenesite jim mojo iskreno zahvalo.
Z lepimi pozdravi, Marija Smolić, Domžale, 18. 10. 2016

Krvodajalska akcija »Darujem kri za poškodovane v
prometnih nesrečah in ostale, ki jo potrebujejo«

Napoved krvodajalske akcije (foto: Milena Trbulin)
Gibanje »Še vedno vozim – vendar ne hodim« se poleg ozaveščanja mladih o pomenu doslednega upoštevanja cestnoprometnih
predpisov, zelo dejavno vključuje v vse aktivnosti, ki večajo vključenost lokalne skupnosti v preventivne aktivnosti v cestnem prometu.

Ekipa Novega tednika in Radia Celje (foto: SHERPA (Novi tednik))

Ob začetku letošnjega šolskega
leta so tako ponovno obudili
Celjsko interdisciplinarno akcijsko skupino za varnost v cestnem prometu – CIASVCP ter v
preteklosti zelo uspešno krvodajalsko akcijo »Darujem kri za
poškodovane v prometnih nesrečah«. Z njo želi skupina opozoriti na dve stvari: na potrebo
(foto: Milena Trbulin)
po nesebičnem in brezplačnem
darovanju krvi, ki ustreznega
nadomestka nima, ter na nesprejemljivost povzročanja prometnih nesreč zaradi neupoštevanja cestnoprometnih predpisov.

Da je poziv gibanja padel na plodna tla, so v septembru dokazali
tudi zaposleni v medijski hiši Novi tednik & Radio Celje. Simona
Šolinič, novinarka Novega tednika in Radia Celje je ob tem povedala.

Letošnja akcija, na katero so povabili zaposlene v organizacijah,
partnerkah CIASVCP, in ostalo splošno javnost, je potekala vsak
ponedeljek v septembru in oktobru med 7.30 in 10.30 uro. Že prvi

40

ponedeljek so se akcije udeležili številni sodelavci PU Celje ter gibanja »Še vedno vozim – vendar ne hodim«, z darovanjem krvi pa
jo je podprl tudi župan Mestne občine Celje, Bojan Šrot.

»Darovanje krvi je najbolj plemenito dejanje človeka za nekoga,
ki v nujni situaciji, zaradi poškodbe ali bolezni, potrebuje to življenjsko tekočino, da preživi. In to je bil tudi razlog, da smo se v
naši medijski hiši Novi tednik in Radio Celje odločili kri darovati
skupaj. Gre za dejanje, ki hkrati simbolizira tisto, na kar pogosto pozabimo: da smo skupaj močnejši in povezani. Nikoli ne veš,
kdaj boš morda kri potreboval tudi sam. Občutek, da lahko pomagaš na ta način, nas je še bolj združil. Tudi v misli in nameri,
da akcijo zagotovo ponovimo še kdaj. Večina nas je namreč kri
darovala prvič, zato hvala Transfuzijskemu centru Celje!«
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Ali se investiranje
v starost splača?
Da, in to že danes.V tokratnem prispevku bomo na
konkretnih primerih pogledali kakšen je dolgoročni
in kakšen kratkoročni učinek varčevanja za starost
v pokojninskem skladu. Varčevanje v pokojninskem
skladu vam namreč poleg dodatne pokojnine ob
upokojitvi že danes zagotavlja tudi davčno olajšavo,
kar pomeni nižjo dohodnino.

sami. Poleg finančno varnejše prihodnosti vam varčevanje
zagotavlja tudi davčno olajšavo. Najvišjo možno davčno olajšavo predstavlja znesek v višini 5,844 % vaše bruto plače
(oziroma 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje). Letni znesek premije, za katerega je še
priznana davčna olajšava je omejen na 2.819,09 evrov.

Kako davčna olajšava deluje v praksi konkreten primer
Miha je pričel tudi sam varčevati v pokojninskem skladu.
Njegova bruto plača je 1.500 €. Njegova najvišja mesečna
premija, ki še predstavlja davčno olajšavo je 88 € (5,844 %
Od FURSa (prej DURS) vsako leto prejmemo informativ- od 1.500 €). S tako plačo se Miha uvršča v 27 % dohodninni izračun za dohodnino, ki nas nemalokrat spravi v slabo ski razred, zato bi ob vplačilu 88 € na mesec pri dohodnini
voljo. Ker se bliža konec leta in imamo zato še nekaj časa, privarčeval 284 €.
da poskrbimo tudi za ta del svojih financ, je prav, da tokrat Če bi bila Mihova plača višja, bi lahko privarčeval še več, tako
spregovorimo o davčnih olajšavah. V dneh, ko nas v poštnih pri dohodnini kot tudi za dodatno pokojnino po upokojitvi.
nabiralnikih pričaka dohodninska odmera za preteklo leto,
se velikokrat vprašamo kako bi lahko doplačilo dohodnine
znižali ali pa ga celo preobrnili v vračilo. Davčnih olajšav, kot
smo jih poznali nekoč, danes skorajda ni več. Varčevanje v
pokojninskem skladu pa vam še vedno prinaša davčno olajšavo.

Davčna olajšava za varčevanje v
pokojninskem skladu
Varčevanje za dodatno pokojnino je varčevanje, namenjeno
pokrivanju izgube dohodka, ki ga bomo utrpeli po upokojitvi. Javni uslužbenci preko delodajalca že vključeni v pokojninski sklad, za dodatno pokojnino pa lahko varčujete tudi

Predvsem pa je pomembno, da varčevanje za dodatno pokojnino gledamo na dolgi rok.V 30 letih varčevanja (88 € na
mesec), bi od upokojitve naprej lahko Miha prejemal mesečno dodatno pokojnino v višini 175 €, in sicer doživljenjsko.
Vsi javni uslužbenci ste že vključeni v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja (Zaprti vzajemni pokojninski sklad
za javne uslužbence), v katerega vam delodajalec mesečno
nakazuje določeno premijo. Žal so varčevalni ukrepi posegli
tudi na področje pokojninskega zavarovanja, zato so premije, ki vam jih plačuje delodajalec zelo nizke. Zase in za
svoje bližnje boste zato najbolje poskrbeli sami. Pa še manj
dohodnine boste plačali.
V naslednji številki Monitorja: O pokojninskem skladu življenjskega cikla

Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
info@modra-zavarovalnica.si, 080
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63. gostinsko turistični zbor Slovenije
Davor Brezinščak, org. posl. gost. tur.
Služba za prehrano

V

sakoletni Gostinsko turistični zbor
Slovenije, ki ga organizira Turistično gostinska zbornica Slovenije, je čas
za druženje in sodelovanje v najrazličnejših tekmovanjih ali le njihov ogled
ter možnost spoznavanja novosti iz
stroke.
Srečanje je potekalo v Radencih.
Prijavili smo se na tekmovanje v pripravi jedi v kotličku.
Letos je iz kotliča dišalo po štajerski
kisli juhi, pripravljeni na izviren način.
Na tekmovanje v pripravi jedi v kotličku smo poslali Leona Ostrožnika, ki je
osvojil zlato kolajno (95,33 točk), Dragica Amon je prikuhala srebrno priznanje (90,67 točk), Uroš Mikše pa je
osvojil bronasto (84,33 točk). Na letošnjem podeljevanju diplom je bil navzoč minister za gospodarski razvoj in
tehnologijo, g. Zdravko Počivalšek, ki
je imel uvodni govor o pomembnosti
stroke za razvoj gostinsko turistične
panoge.

Bronasti Uroš Mikše

Kuhanje v kotliču vedno pritegne veliko tekmovalcev. Letos jih je tekmovalo 19, zato smo na uspeh še bolj
ponosni, saj smo bili edini iz bolnišničnega okolja in vseeno dosegli tako zavidljive rezultate.
S ponosom še enkrat čestitam tekmovalki in sodelavcema za dosežene
rezultate!

Srebrna Dragica Amon

Ježkov aforizem
Ošpice imel je majhen fantek, je v
ambulanto šel,
ko pa je prišel na vrsto, že sklerozo
je imel.
Fran Miličinski Ježek

Zlati Leon Ostrožnik
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Izlet na Bavarsko
Matej Velenšek

Predsednik SZSVS SB Celje

salzberg, kjer smo se presedli na lokalne avtobuse. Z njimi smo se odpeljali
po slikoviti, v žive skale vsekani panoramski alpski cesti na Hitlerjevo rezidenco Kehlsteinhaus – Orlovo gnezdo,
kamor sta zahajala z Evo Braun ter z njima vse takratne znane politične osebnosti. Orlovo gnezdo je bilo zgrajeno
za Hitlerjev 50. rojstni dan. Tu nas je
pričakala prava zimska idila, saj je kar
dobro snežilo in na žalost nismo mogli
uživati v lepem razgledu na Salzburške
in Bavarske Alpe ter jezera, ki ga sicer
omogoča razgledna ploščad na višini
1.834 m.
Zimska idila na Orlovem gnezdu

V

soboto, 8. oktobra, smo se člani
Sindikata zdravstva in socialnega
varstva Slovenije – Sindikata zavoda
Splošna bolnišnica Celje – napotili na
enodnevni izlet na Bavarsko. Obiskali
smo Orlovo gnezdo, Berchtesgaden in
Kraljevo jezero.

Pot nas je najprej vodila v smeri Kranja
in Jesenic do Karavanškega predora.
Prvi postanek smo imeli na počivališču
na Gorenjskem, kjer smo se okrepčali z
jutranjo kavico.

Sledila je vožnja s krajšimi vmesnimi
postanki (tudi za jutranjo malico) po
Na pot smo krenili z udobnim dvonad- »turški avtocesti« mimo Salzburga na
stropnim avtobusom, polni dobre volje Bavarsko.
in to kljub slabi vremenski napovedi.
Prva postaja našega izleta je bil Ober-

Kljub temu smo bili dobre volje in si
privoščili v lepem ambientu vrček znanega bavarskega piva, pa tudi skodelico kave ali čaja.
Popoldne smo se spustili v najlepšo
bavarsko pokrajino do Berchtesgadna,
ki je poznan po solnih rudnikih. Tod so
to vsestransko pomembno surovino,
začimbo, začeli pridobivati že zelo zgodaj. Rudnik bo namreč naslednje leto
praznoval 500-letnico delovanja. Preoblečeni v rudarska zaščitna oblačila
smo se s podzemnim vlakom spustili v
rov, globoko pod zemljo. Spoznali smo
način rudarskega dela in pridobivanja
soli, po lesenih toboganih pa smo se
spustili še globje vse do podzemnega slanega jezera, ki smo ga prepluli
z ladjico. Po poldrugi uri podzemnega
življenja smo se vrnili »na svetlo«.
Sledila je krajša vožnja do fjordsko
oblikovanega Kraljevega jezera ob
vznožju slikovite gore Watzmann. Tu
smo imeli postanek za ogled in sprehod po čudovitem naravnem okolju,
ki pa ga je rahlo motilo slabo deževno
vreme.
Po napornih ogledih smo se odpravili
nazaj proti Sloveniji, kamor smo pris-

V zaščitnih oblačilih globoko pod zemljo
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Skupinska fotografija pred rudnikom soli
peli v večernih urah. Tu smo imeli v prijetnem vzdušju znanega gostišča na
Gorenjskem odlično večerjo. V poznih
večernih urah je nato sledil povratek
proti domu.
Vsi naši člani, ki so se udeležili izleta, so

bili z organizacijo in programom izredno zadovoljni, saj smo preživeli res čudovit dan, ki se je kar prehitro končal.
Ni nas motilo tudi občasno slabo vreme, saj je bilo pomembnejše druženje
članov našega sindikata.

Tisto, kar onkraj razuma in opisa drži pokonci
vesolje,
in to, kar nosimo v sebi, je eno in isto.
Je končno znotraj neskončnega
in neskončno znotraj končnega.
Yann Martel

Tisti, ki se preveč ukvarjajo z majhnimi rečmi,
postanejo nesposobni za velike.
Francois de La Rochefoucauld

Lažje je videti iver v tujem očesu kot bruno v svojem.
Kvint Septimij Tertulijan
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S podobnimi izleti, tudi večdnevnimi, s katerimi smo začeli že
pred dobrimi petimi leti, bomo
nadaljevali tudi v prihodnje, zato
vabim še ostale člane, da se nam
pridružijo.

Vir: Internet

Prihaja čas toplih enolončnic, krepkih juh, skratka jedi na žlico, ki nas prijetno ogrejejo in nasitijo. Vanje lahko vključimo marsikatero zelenjavo, ki na vrtu še kljubuje jutranji vlagi in mrazu oziroma prav zdaj prihaja njen čas.

Fižolova enolončnica s klobaso

Juha iz jurčkov s panceto in
piro

Sestavine:
• 2 para dimljenih klobas
• 400 g belega fižola iz pločevinke
• 1 velika čebula
• 1 steblo stebelne zelene
• 400 g krompirja
• 3 stroki česna
• 1,5 žlice paradižnikove mezge
• olje
• rožmarin
• sol in poper

Sestavine:
• manjša pest suhih jurčkov
• 6-8 manjših šampinjonov
• 50 g na kocke narezane pancete ali slanine
• 150 g pire
• 1 čebula
• 1 strok česna
• 1 l zelenjavne jušne osnove
• 2 paradižnika
• oljčno olje
• lovorov list, sol, poper

Priprava:
V loncu segrejemo 2 žlici olja, dodamo sesekljano čebulo ter drobno narezano korenje in zeleno, lonec pokrijemo in zelenjavo med občasnim
mešanjem dušimo 10 minut, da se zmehča. Nato
dodamo na večje kose narezan krompir, strt česen, rožmarin in paradižnikovo mezgo ter med
nenehnim mešanjem pražimo še minuto ali dve.
Zelenjavo zalijemo z vodo ali zelenjavno osnovo, solimo in popramo. Lonec pokrijemo in ob
rahlem vrenju kuhamo 10 minut. Po 10 minutah
dodamo odcejen in spran fižol ter na kolobarje
narezano klobaso. Kuhamo še 10 do 12 minut in
po potrebi prilijemo še malo tekočine. Kuhano
enolončnico po potrebi še malo posolimo in popopramo ter postrežemo s kruhom.

Priprava:
V kozici na segretem olju 2 do 3 minute pražimo
panceto, nato ji dodamo lovorov list in drobno
nasekljano čebulo, ki jo pražimo na nizkem ognju, da oveni in postekleni.
Dodamo strt česen in pražimo še nekaj sekund.
Prilijemo jušno osnovo in zavremo. V ločeni kozici paradižnika za nekaj sekund potopimo v vrelo
vodo, ju olupimo, odstranimo semena in narežemo na kocke.
Piro splaknemo in odcedimo. Dodamo jo juhi
skupaj z zdrobljenimi jurčki in paradižnikom. Na
nizkem oglju kuhamo 25 do 30 minut. Nato dodamo na četrtine narezane šampinjone in kuhamo še 10 minut oz. tako dolgo, da se pira zmehča.
Juho začinimo s soljo in sveže mletim poprom,
ob serviranju na krožnike pa okrasimo s peteršiljem in posujemo z naribanim parmezanom.
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Toskanska enolončnica s piro

Lonec z govejim mletim mesom
in zelenjavo

Sestavine:
• 200 g pire
• 50 g pancete
• 500 g fižola borlotti v pločevinki
• 200 g olupljenih paradižnikov
• 1 čebula
• 1 korenček
• 1 steblo stebelne zelene
• olivno olje
• vejica rožmarina, 4-5 svežih listov žajblja
• sol in poper

Sestavine:
• 400 g puste mlete govedine
• 1 velika čebula
• 220 g korenja
• 300 g krompirja
• 400 g kuhanega belega fižola
• olje
• goveja kocka, sol, poper,
• vorčestrska omaka ali tabasko
• šop peteršilja

Priprava:
Piro večer pred pripravo namočimo v hladno
vodo. V večji kozici segrejemo 2 žlici olivnega
olja in na njem počasi pražimo drobno narezano
čebulo, korenček in stebelno zeleno. Ko se zelenjava zmehča in postekleni, dodamo narezano
panceto in jo kuhamo tako dolgo, da se maščoba stopi. Dodamo zelišča in začinimo s soljo in
poprom. Nato v posodo dodamo fižol iz pločevinke s tekočino vred, premešamo in dodamo 2
skodelici vode ali zelenjavne osnove.
Mešanico zavremo in počasi kuhamo 10 minut.
Posodo odstavimo z ognja, odstranimo vejico rožmarina in s paličnim mešalnikom zmešamo, da
dobimo gladko zmes. Nato dodamo odcejeno
piro ter skodelico vode ali zelenjavne osnove in
na nizkem oglju kuhamo 30 do 40 minut, dokler
pira ni kuhana »al dente«. Vmes večkrat premešamo, da se juha ne prime dna. Juho do konca
začinimo s soljo in črnim poprom. Postrežemo
jo z opečenimi kruhki, pred serviranjem pa jo
poškropimo z olivnim oljem. Ta toskanska enolončnica je lahko tako gosta, da jo ponudimo kot
nekakšen namaz, lahko pa jo razredčimo kot druge enolončnice.

Priprava:
Čebulo olupimo in grobo narežemo. Tudi olupljen krompir narežemo na večje kose, korenje
pa na tanke kolobarje. Peteršilj operemo in grobo nasekljamo. V veliki ponvi najprej na srednji
temperaturi prepražimo govedino, da porjavi.
Nato mesu dodamo govejo kocko in dobro premešamo. Dodamo čebulo in krompir, zmešamo
z mesom ter zalijemo s toliko vrele vode, da je
vse pokrito s tekočino. Jed zavremo, nato ogenj
zmanjšamo, solimo in popramo ter kuhamo na
srednjem ognju. Po desetih minutah dodamo
korenje ter nato še 20 minut kuhamo, da se zelenjava zmehča. Vmešamo fižol, po okusu dodamo
vorčestrsko omako ali tabasko, premešamo in še
malo pokuhamo. Ko je kuhano, posujemo s peteršiljem in postrežemo.
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Nagradna križanka

Nagrada: torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali
službo, v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka,
18. novembra 2016. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem
Monitorju. Žreb 55. nagradne križanke v junijskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 61 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: MODRI SI USODO KROJI SAM.
Izžrebana nagrajenka je gospa Lidija Lahovnik iz Urgentnega centra Celje.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju
Uredniški odbor
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