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December je za marsikoga najlepši mesec v letu, mesec pričakovanj in dobrih misli, ki
jih namenjamo eden drugemu. Pri tem nam pomagajo tudi trije dobri možje, ki nas
opominjajo, da na svetu nismo sami, in da je prav, da znamo koga tudi obdarovati.
Kot bi prižigali lučke upanja in razpršili temo včasih trpkega vsakdana v koščke sreče, ki
znajo zarisati nasmeh na vsakem obrazu. Ustavimo se, vsaj za trenutek, podajmo roko
in prisluhnimo človeku.
To pa je blizu našemu poslanstvu, poslanstvu bolnišnice, ki daje upanje tisočerim ljudem, ki prihajajo k nam, ker so izgubili zdravje. Od mnogih želja, ki so jih imeli nekoč,
razmišljajo sedaj le še o eni. In mi smo tukaj, da jim pomagamo uresničiti to edino željo.
Z vsem znanjem in z vsemi sredstvi, ki jih imamo na razpolago. Žal teh mnogokrat ni
dovolj, zato je toliko večja odgovornost na nas, da znamo v okviru danih možnosti ta
pričakovanja izpolniti. V večji meri nam je to tudi uspevalo.
Vendar pa je bilo iztekajoče se leto izredno naporno. Prepričevanje države o podfinanciranosti zdravstvenega sistema in še posebej bolnišnic je na koncu rezultiralo v sprejemu
neustreznega sanacijskega zakona, ki je bolj »nagradil« tiste, ki so v preteklosti slabo
gospodarili, in prikrajšal tiste, ki smo se trudili z dobrim poslovanjem. Bolje bi bilo, da bi
država sprejela ukrepe za sanacijo zdravstvenega sistema, ne pa bolnišnic, ki so svojo
vlogo večinoma opravile, zatajile pa so druge institucije. Verjamem, da bo bolnišnica
Celje, kot že mnogokrat doslej, ohranila svoj status in dostojanstvo osrednje regijske
zdravstvene institucije, kar potrjuje s projekti razvoja zdravstvene oskrbe v regiji (urgenca, demenca, onkologija,…), v katerih sodelujejo tudi druge zdravstvene in socialne institucije.
Pa tudi v sami bolnišnici ne zmanjka entuziazma pri razvoju posameznih dejavnosti, še
imamo sodelavce, ki so pripravljeni narediti več, kot to od njih zahteva osnovni poklic.
Žal pa se moramo soočati tudi s kruto realnostjo, da nam usodni trenutki trgajo iz naše
sredine sodelavce, ki so bili gonilna sila razvoja in za katerimi ostaja velika praznina.
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Spoštovani sodelavci,
za nami je razburljivo leto, pred nami pa čudovit božično novoletni čas. Z najboljšimi
željami ga podarite sebi in svojim najbližjim. Naj bo leto 2018 srečno.
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Vroča jesen v bolnišnici
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

I

ndijansko poletje, ki so ga za letošnjo jesen napovedovali meteorologi, se na koncu ni uresničilo v celoti,
zato pa je bila toliko bolj vroča jesen
v naši bolnišnici. Povod za to, da se je
temperatura med zaposlenimi v dobrem mesecu dni dvignila do vrelišča,
je bila odločitev sveta zavoda, ki jo je
sprejel na svoji drugi redni seji, 26. 10.
2017. Na njej svet ni sprejel pripravljenega finančnega načrta za leto 2017,
je pa sprožil postopek razrešitve mag.
Marjana Ferjanca z mesta direktorja
bolnišnice. Člani sveta so svojo odločitev utemeljili z dvema očitkoma, ki
so ju naslovili nanj. V prvi točki so mu
očitali nepravilnosti pri prevedbi plač
nekaterim zaposlenim v nemedicinskih dejavnostih v letu 2008, ki jih je
v inšpekcijskem nadzoru ugotovil inšpektor za javno upravo, in s tem negativne finančne učinke. V drugi točki
pa, da pristojnemu organu v obravnavo in potrditev ni poslal finančnega
načrta za leto 2017 v zakonsko opredeljenem roku po prejemu izhodišč
za pripravo finančnih načrtov. Postavili so tudi rok, do katerega se je moral izreči o očitanih nepravilnostih, in
sicer 15. november 2017.

Predsednica bolnišničnega sindikata FIDES, asist. mag. Mateja Grat

Argumenti sveta zavoda niso prepričali strokovnega vodstva bolnišnice,
ki je jasno izrazilo nestrinjanje, tako
v forumu strokovnega sveta kot v
forumu predstojnikov bolnišničnih
oddelkov. Ker takšni dogodki vplivajo
na delovanje bolnišnice, se je strokovni svet sestal na izredni seji. Na njej so
se člani seznanili z očitki direktorju in

Ob sklicevanju predsednika sveta zavoda na poštenost, transparentnost
in zakonitost delovanja sveta zavoda,
se je na različnih forumih in v javnosti
začelo postavljati vprašanje, zakaj on
sam in ministrstvo za zdravje kršita
določila iz Protokola o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja
v svetih javnih zdravstvenih zavodov

njegovimi odgovori nanje ter na koncu sprejeli nekatere sklepe. V njih so
ocenili, da je bilo v preteklosti sodelovanje med strokovnim in poslovnim
delom zgledno in je prispevalo k rasti
in razvoju bolnišnice. Ker takšne odločitve sveta zavoda lahko po njihovem
mnenju prinesejo daljše obdobje nestabilnega poslovanja, organizacije in
strokovnega dela v bolnišnici, so želeli člane sveta zavoda pred sejo, na kateri bi glasovali o razrešitvi direktorja,
na to opozoriti.

(JZZ), katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Po tem protokolu je
funkcija direktorja ali strokovnega
direktorja JZZ nezdružljiva z vlogo
člana sveta zavoda v drugem JZZ.
Če predstavnik ustanovitelja v svetu
JZZ začne opravljati funkcijo ali delo,
ki je nezdružljiva s članstvom v svetu
JZZ, je to razlog za njegovo razrešitev.
Andraž Jakelj je pred časom postal direktor Psihiatrične bolnišnice Ormož,
vendar je bil v tem času član sveta zavoda UKC Ljubljana ter član in predsednik sveta zavoda naše in jeseniške
bolnišnice. Javne razprave o verodostojnosti njegovega dela v svetih zavodov je Andraž Jakelj prekinil sam,
saj je podal odstop s teh funkcij. Vlada
RS je k razrešitvi z mesta člana sveta
zavoda UKC Ljubljana podala soglasje, medtem, ko ministrstvo za zdravje njegove razrešitve z mesta člana
sveta zavoda SB Celje in SB Jesenice
v času, ko ta članek nastaja, še ni podalo oz. ga Vlada RS ni obravnavala
in mu podala soglasja. Tako Andraž
Jakelj v obeh svetih zavoda, kljub odstopu s funkcije, še naprej deluje kot
polnopravni član in predsednik sveta
zavoda.
Do posebnega sestanka članov sveta
zavoda in strokovnega sveta ni prišlo,
zato je predsednik sveta zavoda člane strokovnega sveta povabil na 3.
redno sejo sveta zavoda. Na njej so
strokovni direktor in člani strokovnega sveta člane sveta zavoda seznanili
s svojim videnjem delovanja poslov-

Zbor delavcev

3

T O JE S BC
Dogajanje v bolnišnici so ves čas spremljali številni mediji

nega direktorja bolnišnice ter jih opozorili, kaj lahko s svojimi odločitvami
povzročijo. Brez razprave ali dodatnih
vprašanj članom strokovnega sveta je svet zavoda srečanje zaključil s
sklepom, da se je seznanil s pogledi
strokovnega sveta glede vodenja bolnišnice.
V naslednji točki dnevnega reda seje
je odgovore na izkazane očitke članom sveta zavoda podal direktor
bolnišnice. Na prvo točko, v kateri mu
je svet zavoda očital finančne učinke iz ugotovljenih nepravilnosti pri
prevedbi plač v letu 2008, je povedal
naslednje:
Leta 2008, ko je bila izvedena reforma
plačnega sistema v javnem sektorju,
je bil direktor Splošne bolnišnice Celje in kot tak odgovoren tudi za izvedbo prevedbe plač. Za to je zadolžil in
pooblastil tedanjega pomočnika direktorja in vodjo Splošno kadrovsko
pravnega sektorja, dr. Braneta Lobnikarja. Bil je seznanjen s tem, da so bila
pravila in navodila za prevedbo plač v
tistem obdobju s strani Ministrstva za
javno upravo nejasna in so se večkrat
spreminjala, kar je povzročalo težave
pri prevedbah. Pri tem pa je ves čas
od svojih sodelavcev zahteval, da je
pri prevedbah plač treba upoštevati
veljavno zakonodajo.
Nejasna navodila so imela za posledico, da sta računsko sodišče ali inšpektorat za javno upravo praktično
povsod, kjer sta kasneje opravila nadzor prevedbe plač, odkrivala nepravilnosti, vendar zaradi nepravilnosti
prevedb direktorjev niso odstavljali.
Zavrnil je tudi očitek, da bi zaradi
nepravilnosti bolnišnici nastala materialna škoda in predlog sveta zavoda
za razrešitev označil kot politično motiviran.

Na drugo točko, v kateri svet zavoda
direktorju očita nesprejet finančni
načrt za leto 2017, je odgovoril:
Finančni načrt za leto 2017 je vodstvo
bolnišnice pripravilo v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS. Svet
zavoda bolnišnice ga je obravnaval na
seji 20. 4. 2017 in ga sprejel. Bolnišnica je finančni načrt nato posredovala
v soglasje Ministrstvu za zdravje. Ministrstvo je odgovorilo, da ustanovitelj ne daje soglasja na finančni načrt
in pozvalo bolnišnico, da v skladu s
končnimi izhodišči, ko bodo sprejeta,
ustrezno pripravi njegov rebalans. Ko
so bila v začetku junija končna izhodišča znana, je vodstvo prejelo dopis
ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc, v katerem je bilo navodilo: »Javni
zdravstveni zavodi, ki ste že pripravili
program dela in finančni načrt za leto
2017, ki je bil tudi potrjen na svetu
zavoda in posredovan v soglasje pristojnemu ministru ali občinski upravi,
proučite vpliv končnih izhodišč na
sprejete dokumente in po potrebi
tekom leta pristopite k pripravi rebalansa«.
Popravljanje na svetu zavoda potrjenega finančnega načrta na končna izhodišča z 2. junija, kot je od nas zahteval svet zavoda, bi pomenilo pripravo
nerealnega finančnega načrta, ki ga
v dejanskem poslovanju bolnišnice
nikakor ne bi mogli uresničiti. Tudi za
takšen finančni načrt bi bil nato odgovoren direktor, zato se z njegovo
pripravo ni strinjal.

katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, na podlagi katerega lahko bolnišnica realno računa na cca. 4,2 mio
€, je vodstvo nov finančni načrt za leto
2017 pripravilo po njegovem sprejetju. Svetu zavoda ga je posredovalo
v potrditev 26. 10. 2017, vendar ga ni
sprejel, čeprav v razpravi o njem člani
niso izrazili večjih pomislekov.
Postopek razrešitve je označil za nezakonitega.
Po njegovi predstavitvi so člani sveta
zavoda glasovali in izglasovali sklep,
da se mag. Marjana Ferjanca razreši
pred potekom časa, za katerega je bil
imenovan. Svet zavoda je v nadaljevanju poskusil imenovati vršilca dolžnosti direktorja za čas po dnevu, ko bi
Vlada RS k razrešitvi podala soglasje,
vendar nobeden od dveh kandidatov
ni dobil potrebne večine.
Odločitev članov sveta zavoda je
kljub tihim pričakovanjem presenetila zaposlene v bolnišnici. Strokovni
svet se je že naslednji dan sestal na 3.
izredni seji. V razpravi so njegovi člani
izrazili ogorčenje ob ignoranci sveta
zavoda bolnišnice na njegovi 3. redni
seji. Sprejeli so odločitev, da bodo
Vladi Republike Slovenije predlagali,
da zamenja člane sveta zavoda, ki so
imenovani s strani ustanovitelja, ker
ne delujejo v dobrobit Splošne bolnišnice Celje, zavirajo njen nadaljnji
strokovni razvoj in z vsem svojim početjem povzročajo škodo pacientom.
Hkrati so izrazili odločno nestrinjanje
k takšnemu načinu imenovanja poslovnega vodstva naše bolnišnice, kot
je bilo izraženo na zadnji seji, in napovedali svoj odstop ob nadaljevanju
takšnih aktivnosti.

Ker so realne okoliščine za spremembo finančnega načrta nastopile šele
s sprejetjem Zakona o interventnih
ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, V naslednjih dneh je imel strokovni
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Po uvodnem nastopu asist. mag.
Mateje Grat, predsednice sindikata
FIDES, ki je izrazila ogorčenje na načinom delovanja članov sveta zavoda
in vmešavanjem politike v delovanje
v bolnišnice, je svoje videnje predstavil še Matej Velenšek, predsednik
bolnišničnega Sindikata zdravstva
in socialnega varstva Slovenije, ki je
hkrati tudi predstavnik zaposlenih
med člani sveta zavoda. Tudi on je izrazil globoko nestrinjanje z načinom
dela tega sklica sveta zavoda ter z načinom obravnave nezdravstvenega
dela zaposlenih v naši bolnišnici. V
nadaljevanju zbora delavcev so sindikati k predstavitvi svojega pogleda na
delo sveta zavoda in njegove odločitve povabili še strokovnega direktorja, ki je ta dan imel še 4. izredno sejo
strokovnega sveta.
Strokovni direktor je v svojem nastopu kronološko opisal postopek
razrešitve poslovnega direktorja in
predstavil svoj pogled nanj. Opozoril
je na brezbrižnost članov sveta zavoda do opozoril strokovnega sveta
ter na njihovo neodzivnost, ko jim
hoče vodstvo bolnišnico in njeno
problematiko predstaviti širše in bolj
poglobljeno, na neprofesionalnost
njihovega delovanja. Izpostavil je, da
je za prihodnost bolnišnice nujno,
da je poslovni direktor imenovan na
osnovi programa in strategije, ki mora
biti usklajena z začrtanim razvojem
bolnišnice, ne pa na osnovi politike.

Ustanovitev civilne iniciative za
ohranitev rasti in razvoja Splošne
bolnišnice Celje
Konec novembra je mag. Irenca
Pustovrh, višja zdravnica, specialistka nevrologije z našega Nevrološkega oddelka ustanovila civilno
iniciativo za ohranitev rasti in razvoja Splošne bolnišnice Celje. K
temu dejanju so jo spodbudile politične igrice z našo bolnišnico, ki
med zaposlene vnašajo nemir in jih
odvračajo od njihovega osnovnega
poslanstva, ki je pomagati soljudem v stiski, jim vračati zdravje in
upanje v življenje. Njeni pobudi so
se pridružili tudi nekateri sodelavci
nevrološkega oddelka in ji pomagali
organizirati akcijo zbiranja podpisov
podpore.

Mag. Irenca Pustovrh

Za takšen korak so se odločili, ker
imajo našo bolnišnico radi: »Nekateri z njo dihamo in živimo že desetletja in smo že nekoliko utrujeni od
bojev z mlini na veter, drugi vanjo
šele vstopajo polni elana in z željo,
da bi jo gradili in razvijali naprej ter
ob tem strokovno, poklicno in osebnostno rastli tudi sami,« je dejala
mag. Pustovrhova, ki v bolnišnici
dela že več kot 30 let. Ker uradniki

Zbiranje podpisov
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predstavniki bolnišnice na Ministrstvu za zdravje in na Vladi RS niso v
zadostni meri slišani, so se odločili,
da jim dodajo še glas tistih, ki v njej
delajo in tistih, ki njene storitve uporabljajo.
Z akcijo bi radi opozorili na problem
in preprečili razgradnjo bolnišnice ter
ohranili smer razvoja in rasti bolnišnice, kot jo je začrtalo sedanje vodstvo.
Na čakanje na politiko izvršenih dejstev namreč ne pristajajo.
V obrazložitvi ciljev civilne iniciative je mag. Pustovrhova še zapisala:
»Zunanji člani Sveta zavoda, ki jih
nastavlja politika, ne uživajo našega
zaupanja in morajo oditi. Leta gradimo kulturen dialog in dobre medosebne odnose in ne moremo dovoliti,
da ljudje od zunaj arogantno in brezsramno lomastijo po naši bolnišnici.
Vsak od nas ima svoj pogled na svet
in tudi svoje politično prepričanje, a
to nikoli ne vpliva in ne sme vplivati
na naše delo. Zahtevamo, da se tega
držijo tudi sedanji in prihodnji člani
sveta zavoda, in da delujejo izključno
v interesu naše bolnišnice in ljudi, ki
v njej iščejo pomoč. Ministrstvo za
zdravje in vlado želimo opozoriti, da
naša bolnišnica ni in ne bo igrišče za
politične igrice.«
Izjavo, da podpirajo ohranitev smeri
delovanja strokovnega in poslovnega
vodstva naše bolnišnice, ki je s svojim
dosedanjim delom dokazalo, da je
zavezano rasti in razvoju SB Celje, je
podpisalo že več kot 4.300 ljudi.

T O JE S BC

direktor bolnišnice sestanka s predstojniki bolnišničnih oddelkov, na
katerih jih je seznanil z dogajanjem
na seji sveta zavoda ter s sklepi strokovnega sveta. V celoti je pritrdilo
razmišljanju in sklepom strokovnega
sveta 30 predstojnikov in 33 glavnih
medicinskih sester/odgovornih tehnikov bolnišničnih oddelkov ter dve
koordinatorki zdravstvene nege.
Nestrinjanje z delovanjem sveta zavoda so izrazili tudi sindikati, ki delujejo v bolnišnici. Podpisali so skupno
izjavo, ki so jo naslovili na ministrico
za zdravje in Vlado RS. Bolnišnični sindikat Fides je naredil še korak naprej
in napovedal, da bodo zdravniki v
primeru, če bo Vlada RS dala soglasje k razrešitvi direktorja, začeli delati
v skladu s 40-urnim delavnikom. Bolnišnični sindikati so v sredo, 22. 11.
2017, pripravili zbor delavcev in nanj
povabili zaposlene, da bi jih seznanili z aktualnimi zadevami v postopku
razrešitve direktorja bolnišnice.
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Zbranim je predstavil tudi sklepe
strokovnega sveta, ki jih je ta sprejel
na 4. izredni seji ter posredoval ministrici za zdravje in Vladi RS.
Sklep 1: Člani Strokovnega sveta
Splošne bolnišnice Celje pozivamo
Vlado RS, da imenuje nove člane Sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje,
ki so imenovani s strani ustanovitelja, saj trenutno imenovani s svojim
delom ne delajo v dobrobit Splošne
bolnišnice Celje, njenih zaposlenih ter
pacientk in pacientov, katerim zagotavljamo zdravstvene storitve.
Sklep 2: Člani Strokovnega sveta Splošne bolnišnice Celje pozivamo Vlado
RS, da zaradi zagotavljanja kontinuitete strokovnega razvoja Splošne
bolnišnice Celje zagotovi postopke
imenovanja poslovodnega vodstva
Splošne bolnišnice Celje na način, ki
zagotavlja sprejemanje odločitev na
osnovi predstavljenega programa
dela, ki bo skladen s predstavljeno
strategijo razvoja medicinskega področja in sprejetim Strateškim načrtom
Splošne bolnišnice Celje.

šne bolnišnice Celje opozarjamo, da
se bomo o nadaljnjih ukrepih, vključno z možnostjo odstopa članov sveta
in strokovnega direktorja, odločili na
osnovi dejanj tistih, ki so odgovorni
za nastalo stanje v Splošni bolnišnici
Celje, z osnovnim ciljem, da zaščitimo
zagotavljanje kakovostnih in varnih
zdravstvenih storitev prebivalkam in
prebivalcem naše regije.

Na ministrico za zdravje je po zboru
delavcev protestno pismo naslovil
tudi predsednik Sindikata zdravstveSklep 3: Člani Strokovnega sveta Splo- nega in socialnega varstva Slovenije,

Zvonko Vukadinovič, in jo pozval, da
se pokaže kot odgovoren politik, prisluhne zaposlenim v Splošni bolnišnici
Celje in uredi razmere. Zaradi njene
neodzivnosti pa je v začetku decembra protest s podobno vsebino naslovil še na predsednika vlade, dr. Mira
Cerarja.
V začetku decembra se je svet zavoda bolnišnice znova sestal na 4. redni
seji, na kateri je med drugim sprejel
finančni načrt za leto 2017. Vlada RS
do dneva, ko je ta članek nastal, še ni
obravnavala sklepa o razrešitvi direktorja, mag. Marjana Ferjanca.

Tiho potekajoče kronične okužbe z
virusom hepatitisa B, C in HIV
Dr. Tanja Selič Kurinčič, dr. med.

Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

V

letošnjem letu je Svetovna zdravstvena organizacija prvič objavila, da je smrtnost zaradi virusnega
hepatitisa presegla smrtnost zaradi
okužbe z virusom človeške imunske
pomanjkljivosti (angleško: human
immunodeficiency virus – HIV).
V Sloveniji je na leto v povprečju
med 45 in 55 novoodkritih obolelih s
HIV, najbolj izpostavljena skupina za
okužbo s HIV so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi. Do okužbe najpogosteje pride pri spolnih odnosih z
okuženo osebo, lahko pa tudi ob izpostavljenosti okuženi krvi oz. krvnim
pripravkom (npr. souporabi okuženih
igel pri intravenskih uživalcih drog). vosti se lahko prenese tudi z okužene jena okužba preko sline, solz ali znoVirus človeške imunske pomanjklji- matere na otroka, medtem ko ni potr- ja. Za okužbo s HIV je značilno, da se
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v tem času si vsak le najboljše obeta
in vse kar je dobrega, drugim želi,
naj v vas bo svetloba boži čne noči,
v prihodnosti pa naj le sreča žari!

V letu 2018 naj se vsem uresničijo sanje, udejanjijo želje in
izpolnijo pričakovanja.
Sindikat zavoda Splošna bolnišnica Celje
Matej Velenšek

nekaj tednov po izpostavljenosti virusu pojavijo neznačilni splošni znaki
(vročina, glavobol, slabost, driska, bolečine v žrelu, bolečine v mišicah, povečane bezgavke, lahko nespecifični
izpuščaji), ki v dveh do štirih tednih
izzvenijo. Nato nastopi večletno obdobje, ko okuženi nimajo zdravstvenih težav. To brezsimptomno obdobje traja, dokler pomembno ne pade
število obrambnih celic in se pričnejo
pojavljati specifične okužbe, rakava
obolenja. To končno obdobje okužbe
z virusom HIV imenujemo sindrom
pridobljene imunske pomanjkljivosti
oz. aids (angleško: acquired immune deficiency syndrome). Okužba s
HIV trenutno ni ozdravljiva, vendar je
lahko predvsem z uvedbo zdravljenja
v zgodnji fazi dobro obvladljiva kronična bolezen. Izrednega pomena je
zgodnje odkrivanje okuženih, saj s
tem vplivamo na uspešnost obvladovanja bolezni in preprečevanje širjenja okužbe.
Virus hepatitisa B (HBV) in virus hepatitisa C (HCV) se prenašata preko
okužene krvi oz. z drugimi telesnimi tekočinami. V Sloveniji se virus
hepatitisa C najpogosteje prenaša
z okuženo krvjo med intravenskimi
uživalci drog. Zaradi uvedbe testiranja vse darovane krvi na HCV in HBV
postaja prenos virusa s transfuzijo
krvi ali krvnih pripravkov vse manj

pomemben dejavnik tveganja za
okužbo. Ostaja pa prejetje transfuzije pred letom 1993 zelo pomemben
podatek, ki nas mora opomniti, da se
testiramo na HCV. Možen je prenos
virusa ob menjavi pribora pri njuhanju drog, neprofesionalni tetovaži ali
neprofesionalnem prebadanju kože
ali sluznic (nesterilne iglice). Virus
hepatitisa C se zelo redko prenese z
nezaščitenimi spolnimi odnosi, medtem ko je tveganje za prenos okužbe
s HBV pri spolnem odnosu z okuženo
osebo ocenjeno na 30 do 40 %. Redko
pride do prenosa HCV z okužene matere na otroka. Pri nosečnicah, okuženih s HBV, pa otroka v roku 12 ur
po porodu najbolje zaščitimo tako z
ustreznim cepivom kot imunoglobulini. Kljub natančno raziskanim okoliščinam ostane pri 10 do 30 % bolnikov
način okužbe nepojasnjen.
Kronična okužba s HCV in HBV pri večini bolnikov poteka tiho, brez bolezenskih znakov leta, celo več desetletij. In prav zaradi povsem neznačilnih
težav je pogostokrat odkritje okužbe
povsem naključno. Na kronični hepatitis B ali hepatitis C pa lahko posumimo že pri osnovnem pregledu krvi,
ker imajo bolniki navadno blago po-

višane vrednosti jetrnih encimov. In
prav vsi, ki imajo povišane vrednosti
jetrnih testov, si zaslužijo testiranje
proti virusnim hepatitisom. Na žalost
prihajajo v našo ambulanto še vedno
bolniki z novoodkrito dekompenzirano jetrno cirozo ali novoodkritim
jetrnoceličnim rakom prav zaradi
neprepoznane kronične okužbe s
HCV ali HBV. V zadnjih letih pa je vse
več dokazov o povezanosti kroničnega hepatitisa C s številnimi zunajjetrnimi obolenji, kot so okvara ledvic,
srčno-žilne bolezni, bolečine v sklepih in mišicah, srbečica kože, občutek
suhih oči in ust, lahko se pojavijo najrazličnejše kožne spremembe.
V zadnjih letih se je obravnava bolnikov s kroničnim hepatitisom C bistveno spremenila. Za oceno prizadetosti jetrnega tkiva ne opravljamo
več rutinsko jetrne biopsije, temveč
uporabljamo posredno neinvazivno
ultrazvočno metodo, t.i. elastometrijo. Največji napredek pa se je zgodil
pri zdravljenju kroničnega hepatitisa
C. Od konca leta 2013 imamo v Sloveniji na voljo nova, neposredno na
virus delujoča zdravila, ki jih bolnik
jemlje v obliki tablet enkrat do dvakrat dnevno. Pomembna prednost je
tudi, da skoraj nimajo stranskih učinkov, bistveno se je skrajšal tudi čas
zdravljenja (v povprečju 8 do 12 tednov). Najpomembnejša lastnost novih zdravil pa je izrazito visoka uspešnost zdravljenja, ki se približuje 100
%. Govorimo o ozdravitvi hepatitisa
C. Opravljeni statistični izračuni so
pokazali, da če bomo povečali število
novoodkritih okuženih, ki jih bomo
uspešno pozdravili, bo leta 2030 v
Sloveniji 90 % manj okuženih s HCV,
85 % manj jetrnoceličnega raka zaradi kroničnega hepatitisa C in kar 80 %
manj smrti zaradi hepatitisa C. Govo-

Za nami je naporno leto, a nabrali smo nove izkušnje
ter iz njega izstopamo močnejši.
Naj bo 2018 predvsem mirno, srečno in uspešno.

Področje zdravstvene nege
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Le nekaj vročičnih decembrskih dni je še do božiča in novega leta;

T O JE S BC

Spoštovani,
Zahvaljujemo se vam za dobro sodelovanje v iztekajočem se letu, ob
prihajajočih praznikih pa vam želimo prijetno praznovanje in v novem
letu 2018 obilo delovnih uspehov in osebnega zadovoljstva.
			
Kolektiv Oddelka za laboratorijsko medicino
rimo o tako imenovani eliminaciji kroničnega hepatitisa. Pri preprečevanju
okužbe imamo na voljo cepivo proti
hepatitisu B, medtem ko za hepatitis
C le-tega ni na voljo.
Ker prebivalci celjske regije nimajo
na voljo brezplačnega anonimnega
testiranja, smo se po več letih odločili
ponovno organizirati tovrsten dogodek. Testiranje je potekalo 1. 12. 2017
na Oddelku za infekcijske bolezni in
vročinska stanja v tesnem sodelovanju z Oddelkom za laboratorijsko
medicino Splošne bolnišnice Celje.
Pri oglaševanju dogodka nam je bila
v veliko pomoč ga. Danijela Gorišek,
ki je poskrbela za dobro podprto
oglaševanje, tako preko internetnih
strani kot tudi tiskanih časopisov ter
radijske izjave. Dobra stran tega dogodka je bila, da so bili izvidi znani
že isti dan, za kar je poskrbela mag.
Štefka Krivec s svojimi sodelavci. Na
testiranje so prihajali tako iz celjske
regije kot tudi iz Ljubljane in mariborskega okoliša. Prišlo je 80 ljudi, ki so
bili testirani na okužbo s HCV, HBV in
HIV (ga. Anica Majcen je poskrbela za

vse odvzeme krvi). Veliko jih je prišlo
zaradi tveganih spolnih odnosov v
preteklosti, približno polovica testiranih ni navajala posebnega dejavnika
tveganja za okužbo. Približno desetina jih je prišla zaradi tetoviranja v preteklosti. Pri nobenem od testiranih
nismo potrdili okužbe s HCV ali HIV,
pri treh testiranih smo potrdili prebolelo okužbo s HBV.
Z odzivom na testiranje smo zelo zadovoljni. S to akcijo smo tudi dokazali,
da prebivalci naše regije potrebujejo
možnost brezplačnega anonimnega
testiranja in prav zaradi tega že delamo načrte za prihodnja testiranja.
Poudarki:
»V Sloveniji je na leto v povprečju
med 45 in 55 novoodkritih obolelih s
HIV, najbolj izpostavljena skupina za
okužbo s HIV so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi. Do okužbe najpogosteje pride pri spolnih odnosih z
okuženo osebo, lahko pa tudi ob izpostavljenosti okuženi krvi oz. krvnim
pripravkom (npr. souporabi okuženih
igel pri intravenskih uživalcih drog).«
»Virus hepatitisa B (HBV) in virus hepatitisa C (HCV) se prenašata preko
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okužene krvi oz. z drugimi telesnimi
tekočinami. V Sloveniji se virus hepatitisa C najpogosteje prenaša z okuženo krvjo med intravenskimi uživalci
drog. Zaradi uvedbe testiranja vse
darovane krvi na HCV in HBV postaja
prenos virusa s transfuzijo krvi ali krvnih pripravkov vse manj pomemben
dejavnik tveganja za okužbo. Ostaja
pa prejetje transfuzije pred letom
1993 zelo pomemben podatek, ki nas
mora opomniti, da se testiramo na
HCV.»
»Kronična okužba s HCV in HBV pri

večini bolnikov poteka tiho, brez bolezenskih znakov leta, celo več desetletij. In prav zaradi povsem neznačilnih težav je pogostokrat odkritje
okužbe povsem naključno. Na kronični hepatitis B ali hepatitis C pa lahko
posumimo že pri osnovnem pregledu
krvi, ker imajo bolniki navadno blago
povišane vrednosti jetrnih encimov.«
»Največji napredek pa se je zgodil pri
zdravljenju kroničnega hepatitisa C.
Od konca leta 2013 imamo v Sloveniji na voljo nova, neposredno na virus
delujoča zdravila, ki jih bolnik jemlje v
obliki tablet enkrat do dvakrat dnevno. Pomembna prednost je tudi, da
skoraj nimajo stranskih učinkov, bistveno se je skrajšal tudi čas zdravljenja (v povprečju 8 do 12 tednov).
Najpomembnejša lastnost novih
zdravil pa je izrazito visoka uspešnost
zdravljenja, ki se približuje 100 %.«
»Na testiranje so prihajali tako iz
celjske regije kot tudi iz Ljubljane in
mariborskega okoliša. Prišlo je 80 ljudi, ki so bili testirani na okužbo s HCV,
HBV in HIV (ga. Anica Majcen je poskrbela za vse odvzeme krvi). Veliko
jih je prišlo zaradi tveganih spolnih
odnosov v preteklosti, približno polovica testiranih ni navajala posebnega
dejavnika tveganja za okužbo.«

Nejc Kopušar, dipl. zdravstvenik

Oddelek za bolezni ledvic in dializo

H

IV (ga. Anica Majcen je poskrbela za Pisalo se je leto
1987. Tega leta se je g. Abdurrahmanu Šerifoviću
obrnilo življenje na glavo. Njegovo počutje je bilo katastrofalno. Ni imel apetita, bil je brez energije, vso hrano
in pijačo je telo zavračalo. Kot pravi sam, je bil bled kot
stena. V začetku novembra 1987 so komaj 20-letnemu
mladeniču v takratni urgentni ambulanti v SB Celje diagnosticirali odpoved ledvic. Izvedel je, da se hemodializi
ne bo mogel izogniti.
S tovrstnim zdravljenjem je pričel že naslednji dan. Nikoli ne bo pozabil, kako dobro se je počutil po prvi hemodializi in obenem razloži, da se mu je barva kože vidno
spremenila na bolje že prvi dan zdravljenja. Sledilo je še
šest zaporednih vsakodnevnih hemodializ, po katerih se
je počutil vsak dan bolje. Kot rad pove, je bil ta teden zanj
novo rojstvo. Na hemodializo gospod Šerifović hodi že
dolgih 30 let, trikrat na teden. V tako dolgi dobi se zgodijo
razne anekdote in prigode, ki jih je vedno rad delil z nami
zaposlenimi in pacienti v Dializnem centru Splošne bolnišnice Celje. Bili so veseli trenutki in tudi žalostni. Zaradi
hude bolezni očeta je leta 2000 zavrnil transplantacijo, saj
se je bal, da se ne bo mogel od očeta dokončno posloviti na dostojen način, vendar v naslednji sapi pove, da te
odločitve nikoli ni obžaloval. Potrebe po transplantaciji
trenutno ne čuti, saj pravi, da se na dializi počuti super.
Hemodializno zdravljenje sprejema kot službo in ne kot
nujno zlo, ki bi se ga želel izogniti. Verjetno je takšnemu
razmišljanju botrovalo tudi dobro prenašanje dialize.
Leta 2003 se mu je dogodila še druga tragedija, ko mu
je preminila žena. Takrat je življenjsko moč črpal od svoje
komaj 5 let stare hčerke. Od ženine smrti dalje je za hčer
skrbel in jo vzgajal povsem sam. Rad pove, da je ona največji zaklad v njegovem življenju. V tem težkem obdobju
tik po smrti žene je bilo potrebno veliko prilagajanja zaradi dialize, vendar kot rad pove, so sestre na dializi imele
vedno posluh za prilagoditve urnika dialize. Veliko mu je
pomenilo, da se je v teh črnih dneh lahko obrnil na dia-

lizne medicinske sestre in se o težavah, ki so ga pestile,
odkrito pogovoril z njimi.
G. Šerifovića med pogovorom povprašam, ali si kdaj
predstavlja, kako bi bilo, če bi mu rekli, da od danes naprej ne rabi več hemodializnega zdravljenja. Temu rahlo
provokativnemu vprašanju se samo nasmehne in reče:
»Hja, bilo bi čudno. Nekaj bi mi manjkalo.« Rad poudari, da smo mu mi zaposleni na dializi druga družina in
nas ne bi zamenjal za nič na svetu. Ko ga povprašam še
o njegovih dietnih prekrških, mi takoj odgovori, da ti so
bili od začetka zdravljenja s hemodializo pogosti. Vendar
s časom, ko je sam sebe spoznaval skozi leta zdravljenja
in prebral veliko literature o hemodializnem zdravljenju
ter se o tem pogovarjal s »sotrpini« na dializnem oddelku,
se mu je posvetilo, kako mora živeti v sožitju z boleznijo.
Sam pravi, da je veliko znanja o dializi sami in prehrani
med dializo ter po njej, dobil od medicinskih sester v centru ter v izobraževalnih brošurah, ki jih je dobil na našem
oddelku. Vse te brošure je hranil dolga leta, nato pa jih
radodarno podaril generacijam za njim.
Na vprašanje, kakšno sporočilo ima za vse ostale paciente glede življenja s hemodializo ob boku, je izstrelil kot iz
topa: »Samokontrola, trma in volja morata biti na višku.
V hrani je treba uživati, vendar zmerno in v majhnih količinah. Nič ni narobe s tem, da se kdaj prekršiš, vendar
takrat ko prekršiš, prekršiš enkrat in takrat malo. Ne pa da
se »nabašeš« in potem trepetaš in trpiš naslednja dva dni.
Življenje je dar, le pogled nanj mora biti pozitiven, kajti
takrat se ti bo tudi tako godilo.«
S temi modrimi besedami bi rad zaključil predstavitev našega jubilejnega dializnega pacienta, ki ima za sabo častitljivih 30 let hemodialize in mu obenem čestital v imenu
celotnega kolektiva oddelka za hemodializo SB Celje. Pa
še na mnoga leta.
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Trideset let zdravljenja
s hemodializo
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Demenca med nami – program
izobraževanja in osveščanja za
obvladovanje demence
Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved, Služba za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije
Beti Prtenjak, univ. dipl. soc. delavka, Koordinatorica projekta, Dom starejših Šentjur

D

om starejših Šentjur kot prijavitelj in izvajalec projekta izobraževanja in osveščanja za obvladovanje
demence je skupaj s konzorcijskimi
partnerji pripravil program izobraževanja in usposabljanja na temo bolezenskega procesa demence, ki je
namenjen strokovni in laični javnosti.
Partnerji v projektu so: Splošna bolnišnica Celje, Pegazov dom Rogaška
Slatina, Zdravstveni dom Celje, Zdravstveni dom Šentjur, Zdravstveni
dom Šmarje pri Jelšah, Center za socialno delo Šentjur, Spominčica Šentjur
in Društvo upokojencev Šentjur.
Namen in cilji projekta temeljijo na
Strategiji za obvladovanje demence v
Sloveniji do leta 2020 ter zagotavljajo
širitev programov in kompetenc delavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v različnih okoljih – konkretno
to pomeni izobraževanje in osveščanje strokovnih delavcev in sodelavcev
ter zdravstvenih delavcev pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev za starejše ter neformalnih oskrbovalcev in
drugih ciljnih skupin za oblikovanje
demenci prijaznega okolja.
Projekt sofinancira ministrstvo za
zdravje, razdeljen pa je v dva modula:
modul za strokovno javnost in modul
za laično javnost.
Udeležba na izobraževanjih in delavnicah je brezplačna.
V terminu od 4. 12. 2017 do 6. 12.
2017 smo v Splošni bolnišnici Celje v
sodelovanju z nosilcem projekta, ki je
Dom starejših Šentjur, izvedli izobraževanja oz. predavanja ter delavnice
v modulu strokovna javnost, v sklopu
katerih so nam specialisti nevrologi z
nevrološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje odlično predstavili bolezensko sliko demence z vsemi spremenjenimi oblikami vedenja, kot tudi
razmejitve med različnimi vrstami
bolezni. Izobraževanja so se udeležili
tudi zunanji udeleženci.

Uvodni predavanji sta izvedli asist.
Lina Savšek, dr. med., ki je v svojem
predavanju odgovorila na vprašanje
kaj je demenca in predstavila osnovne pristope k zdravljenju, ter Iwona
Ewa Kosi, dr. med., ki je podala učin-
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kovite napotke za zdravo življenje
in nazorno opisala pojav vaskularne
demence. Uvodni dan se je zaključili
z izvrstnim predavanjem in vajami dr.
Mateja Tuška, ki je udeležence opremil z osnovnimi znanji in tehnikami

Zadnji dan tridnevnega srečanja smo
imeli priložnost poslušati predstojnico Nevrološkega oddelka, asist. mag.
Marijo Šoštarič Podlesnik, dr. med., ki
je na izjemno razumljiv način podala
sicer zahtevna dejstva o prepoznavanju karakteristik frontotemporalnih
demenc in redkih oblik demenc ter
posebnosti pri zdravljenju bolezni.
Predaval je tudi Anže Goste, dr. med.,
ki je predstavil sekundarno demenco kot posledico načina življenja in
ozdravljive oblike demenc.
Omenjeni nevrologi so po vsakodnevnem končanem ciklusu predavanj izvedli tudi delavnice.

Čas prehoda iz starega v novo leto je pravi trenutek,
da se ustavimo in premislimo o preteklosti,
sedanjosti in prihodnosti.
Pomislimo, kako bi lahko v prihajajočem letu uresničili hrepenenja
svojega srca in vse tiste želje, ki se skrivajo v nas.
Želimo vam, da bi se vam v letu 2018 uresničilo vsaj
nekaj tistih malih želja in
da bi vas spremljali navdušenje, radovednost in veselje.
Naj vas spremljajo tudi zasebni in poslovni uspehi,
pozitivna energija in prijazne misli.
Iskrive in prijetne praznične dni
vam želi kolektiv Otroškega oddelka.

V imenu izvajalca projekta Demenca
med nami, Doma starejših Šentjur, in
partnerja v projektu, SB Celje, se iskreno zahvaljujemo vsem predavateljem
in izvajalcem delavnic, seveda pa tudi
vsem številnim udeležencem in udeleženkam za njihovo aktivno sodelovanje in prijetno druženje.

Prepričani smo, da je tovrstno partnerstvo, preko katerega bomo lahko s skupnimi močmi in z znanji ter
veščinami pripomogli k povezovanju
različnih strokovnjakov s področja
zdravstva in sociale, dobra popotnica
k uresničitvi temeljnega cilja: oblikovanja demenci prijaznega okolja.

Presejalni program DORA tudi v Celju
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

R

ak dojk je v Sloveniji, tako kot
drugod v razviti Evropi in svetu,
najpogostejši rak pri ženskah. Letno
to diagnozo postavijo več kot 1.200
ženskam, pojavnost pa še narašča. Po
podatkih Registra raka v RS je le pri
polovici žensk rak dojk odkrit dovolj
zgodaj, ko je bolezen še v omejenem
stadiju.
Raka dojke lahko zgodaj odkrivamo
z mamografijo oz. rentgenskim slikanjem dojk, ki edino skladno z visokimi
evropskimi smernicami kakovosti zagotavlja zgodnje odkrivanje raka dojk
pri ženskah v starostni skupini med
50. in 69. letom. S preprostim, nekajminutnim pregledom, lahko odkrijemo znake takrat, ko še niso tipni in vidni ter tako pomembno prispevamo
k večji skrbi za zdravje žensk. Zato je
Onkološki inštitut Ljubljana v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in
Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije leta 2008 začel prvič vabi-

Otvoritev presejalnega centra DORA v naši bolnišnici

ti ženske med 50. in 69. letom v Državni presejalni program za raka dojk
DORA, ki ženskam omogoča vsako
drugo leto pregled dojk z mamografijo.
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Od začetka delovanja programa leta
2008 do konca leta 2016 je bila povprečna udeležba vabljenih žensk
73-odstotna, s čimer je izpolnjen pogoj za uspešnost programa.
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za zmanjševanje doživljanja stresa na
delovnem mestu.
Naslednji dan je mag. Boštjan Zupan,
dr. med., predstavil vrsto primerov
iz prakse skozi stopnje demence,
podrobneje pa najbolj znano izmed
demenc, Alzheimerjevo demenco.
Sledilo je predavanje mag. Nataše Petrović, dr. med., ki je predstavila epilepsijo pri starejši populaciji ter povezavo med epilepsijo in demenco.

T O JE S BC

Mag. Kristijana Hertl, dr. med., namestnica vodje državnega
programa DORA, je ob začetku slikanja žensk v SB Celje povedala: »Hvala vodstvu in sodelavcem SB Celje, ki so uspeli hitro in
učinkovito izpolniti vse zahteve in standarde kakovosti, da lahko
danes s programom DORA in slikanjem žensk začenjamo tudi
v celjski bolnišnici. Ta center bo skupaj z Zdravstvenim domom
Celje pokril Savinjsko regijo ter tako vključil v program DORA
še zadnjo območno enoto v državi in ženskam s tega območja
omogočil presejalne mamografije z namenom zgodnjega odkrivanja raka dojk vsaki dve leti. Zato ženske pozivamo, da se
odzovejo vabilu in se vključijo v program DORA. Z mamografijo
odkrijemo raka na začetni stopnji, ko je zdravljenje lahko zelo
uspešno.«

”Sreča se prikrade skozi vrata,
ko si pozabil, da si jih pustil odprta.”
Zato, vam v novem letu želimo
čim več odprtih vrat!

Srečno!

Kolektiv Oddelka za intenzivno interno medicino

V tem obdobju so odkrili raka dojk
pri 1.500 ženskah. Več kot polovica
odkritih rakov je manjših od 15 mm,
tretjina pa manjših celo od 10 mm.
Med odkritimi raki je okoli 20 % neinvazivnih.

Onkološki inštitut Ljubljana je kot
nosilec presejalnega programa leta
2015 pripravil posodobljen strateški
načrt, ki na novo opredeljuje načrt
širitve programa DORA na območju Slovenije za obdobje 2015-2020.

Glavni cilj je izvajanje organiziranega
presejalnega programa na območju
celotne Slovenije do konca leta 2017.
Načrt so uresničili, saj so z otvoritvijo
presejalnega centra programa DORA
v Splošni bolnišnici Celje pokrili še
zadnjo sivo liso in se program zdaj izvaja po vsej Sloveniji. Program DORA
je tako postal dostopen vsem slovenskim ženskam med 50. in 69. letom.
Center so 18. decembra skupaj otvorili predstavniki Ministrstva za zdrav-

Direktor Splošne bolnišnice Celje, mag. Marjan Ferjanc, je dejal: »V Splošni bolnišnici Celje smo
veseli, da smo uspeli zagotoviti
izvajanje preventivnega programa DORA tudi v naši bolnišnici.
Z otvoritvijo presejalnega centra
DORA so poplačani trud in investicije v zagotovitev ustreznih kadrov, aparature ter prostorov. S programom DORA bomo ženskam
naše regije omogočili enako dostopnost do teh preventivnih storitev, kot jih imajo ostale Slovenke.
Kot direktor bolnišnice bi bil zelo
zadovoljen, če bi tak nivo obravnave, kot ga imajo ženske, vključene v program DORA, zagotovili
tudi v ostalih programih, ki jih izvajamo v bolnišnici.« e), glede na
potrebe bolnika.«

je, Onkološkega inštituta Ljubljana in
naše bolnišnice.
Presejalno slikanje dojk v stacionarnem centru DORA v SB Celje izvajajo
strokovno usposobljeni radiološki
inženirji, posebej izobraženi za program DORA in stalno nadzorovani s
strani OI kot upravljavca programa.
Vsako mamografsko sliko, ki jo iz
posameznega presejalnega centra v
Sloveniji posredujejo radiološki inženirji, v DORI ločeno odčitata dva
zdravnika radiologa. Kadar radiologi
pri odčitavanju mamografskih slik vidijo spremembe na dojki, žensko na
dodatne preiskave povabijo na OI v
Ljubljano, kjer poteka tudi zdravljenje
morebitnega raka dojke. Z odprtjem
presejalno-diagnostičnega
centra
programa DORA v UKC Maribor, ki je

Predaja certifikata
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predvideno v 2018, bodo ženske iz
OE ZZZS Celje nadaljnje preiskave in
zdravljenje nato opravljale v Mariboru.
Ženske na dom prejmejo pisno
osebno vabilo Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), na katerem bosta
določena datum in ura pregleda v
enoti DORE v SB Celje. Če jim termin
ne ustreza, se lahko prenaročijo na
brezplačni telefonski številki 080 27
28, vsak dan od ponedeljka do petka

med 9. in 12. uro ali pišejo na elektronski naslov dora@onko-i.si. Prav
tako se lahko ženske na pregled naročijo same. Za presejalno mamografijo v programu DORA ženske ne potrebujejo napotnic, pregled je zanje
brezplačen.
V prihodnjih dveh letih bodo postopoma na mamografijo v našo bolni-

Po podatkih Registra raka RS na Onkološkem inštitutu Ljubljana je bila
v petletnem obdobju 2010-2014 v
Sloveniji največja obolevnost za rakom dojk v Osrednjeslovenski in Jugovzhodni regiji, najmanjša pa v Pomurski in Koroški regiji. Zbolevnost
za rakom dojk v Savinjski regiji je nižja od slovenskega povprečja. V tem
obdobju je v Sloveniji za rakom dojk
povprečno letno zbolelo 122 žensk
na 100.000 prebivalk, v Savinjski regiji
pa 109 žensk na 100.000 prebivalk. V
Sloveniji bo ena od dvanajstih žensk
do 74. leta starosti zbolela za rakom
dojk, v Savinjski regiji pa ena od petnajstih žensk do 74. leta starosti.

Pohvala
Spoštovani.

Pozitivne učinke na vključitev SB
Celje v program DORA je na otvoritvi predstavil tudi strokovni direktor SB Celje, asist. mag. Franc
Vindišar, dr. med.: »Vključitev v
program DORA je za našo bolnišnico in regijo, v kateri smo osrednja
zdravstvena ustanova, dobrodošel
in potreben iz več razlogov. Najpomembnejši je vsekakor možnost
zagotavljanja celovite zdravstvene
obravnave pacientk na področju diagnostike dojk, saj s sodelovanjem v
programu pričakujemo dvig kakovosti obravnav tudi pri preostalem
delu mamografske dejavnosti. Dodatna znanja in izkušnje, ki jih bomo
s sodelovanjem v preventivnem programu pridobili, pa bomo zagotovo
vključili v obravnavo pacientk, ki
potrebujejo zdravstvene storitve na
področju patologije dojk.«

V letošnjem septembru in tudi prejšnji teden sem imel dva posega na čeljustni
kirurgiji
pri dr. Skamagkoulisu. Moram povedati, da tako korektnega in profesion
alnega odnosa
še nisem bil deležen nikjer v javnem zdravstvu, ne glede na medicinsko
področje. Dr.
Skamagkoulis in njegova ekipa so ne samo izredno korektno in profesionalno
opravili oba
posega, tudi izkazali so mi spoštovanje kot pacientu. Veseli me, da so tudi
v slovenskem
zdravstvu, ki je na splošno v slabem stanju, posamezniki, kot je on.
Občudovanja vreden zdravnik in pravi gospod. Sem mnenja, da bi se
lahko od njega
marsikateri zdravnik, ne glede na področje delovanja, veliko naučil. Pohvala
tudi obema
medicinskima sestrama, ki sta sodelovali pri posegu. Tudi oni dve sta občudov
anja vredni
posameznici.
S spoštovanjem,
Jaka Ribič
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»Od danes, ko tu v Celju odpiramo stacionarno presejalno enoto
Dora, bo program prisoten po vsej Sloveniji in v program bo vabljenih že kar 95 % ustreznih slovenskih žensk v starosti med 50. in
69. letom. To je res velik dosežek, ki dokazuje, da v zdravstvenem
sistemu znamo postaviti in voditi tudi velike projekte, če dobro
načrtujemo in kot partnerji sodelujemo za doseganje skupnih
ciljev – stroka, Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Skupaj moramo še naprej delati vse, da bo odzivnost v
presejalne programe kar največja, saj presejalni programi rešujejo življenja. Zato vabim vse ženske, da pridejo na mamografijo v
Doro, in da se odzovejo tudi na vabila Zore in Svita,« je povedala
Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka na Ministrstvu
za zdravje.

šnico povabljene vse ženske med 50.
in 69. letom, ki imajo stalno prebivališče v občinah Celje, Kozje, Laško,
Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina,
Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur,
Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik, Zreče, Bistrica ob Sotli, Braslovče,
Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec. V teh občinah je
27.569 žensk iz starostne skupine 50
do 69 let.

ABC POS LOVANJA

Pogodba z ZZZS-jem za leto 2017 je v
postopku arbitraže
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.

Sektor za ekonomiko

S

plošni dogovor 2017 je bil sprejet
v mesecu juniju, po sprejetju so
z ZZZS-jem OE Celje potekale aktivnosti za sklenitev nove pogodbe za
2017. Določene sporne zadeve smo
uspeli uskladiti že v obdobju priprave nove pogodbe, dogovorili smo
se tudi za prestrukturiranja programov (povečanje števila operacij sivih
mren, prenos operacij krčnih žil z akutne obravnave na ambulantno).
Z ZZZS-jem OE Celje pa se nismo
uspeli v celoti uskladiti glede ordinacijskih časov dveh dejavnosti (kardiologija, nevrologija), zato SB Celje ni
podpisala ponujene pogodbe s strani
ZZZS-ja OE Celje, ampak smo sprožili
arbitražni postopek. Ponujeno pogodbo s strani ZZZS-ja OE Celje smo
dobili v podpis konec meseca oktobra, arbitražni postopek pa je v času
pisanja tega članka (začetek decembra) še v teku.
Nova pogodba za leto 2017 na področju obsegov programov ne prinaša bistvenih sprememb glede na
predhodno, so pa spremembe glede
možnosti plačil nad pogodbenimi
obsegi. To je sicer bilo znano že v začetku leta 2017 z navodili s strani Ministrstva za zdravje – enkratni dodatni program za skrajševanje čakalnih
dob. SB Celje se je prijavila na izvajanje povečanih obsegov programov v
skladu s svojimi zmožnostmi. Njihovo
realizacijo v letu 2017 redno mesečno
spremljamo in tudi poročamo Ministrstvu za zdravje. Poleg dodatnega
plačila prospektivnih programov (do
30 % preseganja) in plačila preiskav z
MR in CT v višini celotne dosežene realizacije, je možnost dodatnega plačila do 20 % nad pogodbenimi obsegi v
letu 2017 tudi pri vseh ambulantah s
čakalnimi dobami.

plačne zakonodaje. Za navedeno
rast stroškov dela ni bilo predvideno
pokritje s strani našega plačnika storitev, tj. ZZZS, niti s strani Ministrstva
za zdravje. Istočasno ob dodatnih
stroških pa so bile cene zdravstvenih
storitev s 1. 1. 2017 znižane za 2,1 %.
SB Celje je uskladila bilanco za leto
2017 na način, da smo predvideli
povečanje cen za 5 %, saj so tekla in
še tečejo prizadevanja za povečanje
cen v okviru Združenja zdravstvenih
zavodov in Ministrstva za zdravje.
Takšen Finančni načrt 2017 s povečanjem cen za 5 % je Svet zavoda SB Celje dne 20. 4. 2017 tudi sprejel. Ministrstvo za zdravje pa soglasja na tako
pripravljen načrt ni dalo, ampak nas
je pozvalo, da ga popravimo. SB Celje

Trenutki sreče,
lepe misli in doživetja,
naj vas v novem letu
pripeljejo do obilo zadovoljstva,
uspehov in medsebojnega
razumevanja.
SREČNO V NOVEM LETU 2018!

Kolektiv
Transfuzijskega centra

Finančni načrt 2017

Finančni načrt 2017 smo pričeli pripravljati že v začetku leta 2017. Za leto
2017 je bila predvidena rast stroškov
dela zaradi napredovanj in drugih
zakonskih obveznosti na področju
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ga je popravila ob novih znanih dejstvih, ki jih je prinesel sprejeti Zakon
o interventnih ukrepih v septembru
2017. Svet zavoda SB Celje je tako
popravljen Finančni načrt 2017 sprejel 4. 12. 2017, posredovali smo ga še
v soglasje Ministrstvu za zdravje.

Poslovanje 1-9 2017

V obdobju 1-9 2017 je SB Celje poslovala z izgubo v ocenjeni višini 4,1 mio
eur. Izguba pomeni nadaljevanje negativnih trendov poslovanja iz preteklih obdobij leta 2017, ki se jih ne da
zaustaviti brez povečanja prihodkov.
Na izboljšanje poslovnih izidov v letu
2017 bo vplival sprejeti Zakon o interventnih ukrepih, ki ga v imenovani
poslovni rezultat v obdobju 1-9 2017
ne vključujemo.

Mag. Boštjan Marzidovšek, univ. dipl. gosp. inž., Robert Blazinšek, inž. les.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

S

tari operacijski blok (zgrajen leta
1955) je bil neprimeren za delo
ter hkrati nevaren, saj je vmes preteklo dolgo obdobje brez vzdrževanja in posodobitev (objekt je bil
v sklopu nadomestne novogradnje
predviden za rušenje), stopnja tehnične zahtevnosti standardov in
predpisov pa je v vmesnem obdobju bistveno narasla. Zaradi navedenega je bila junija sprejeta odločitev
o izvedbi delne sanacije dveh ambulant za posege v starem operacijskem bloku SB Celje, t.j. ambulante
za žilno kirurgijo in ambulante za
plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke.

Ambulanti starega operacijskega bloka po prenovi

Projektantsko podjetje je julija in avgusta izdelalo projekte za izvedbo
(PZI), na podlagi katerih je bil izveden
javni razpis za izbiro izvajalca del. Ker
so bile pri pridobljenih ponudbah v
okviru okvirnega sporazuma na žalost povsem izkrivljene cene (cene
ponudnikov so bile bistveno višje
kot projektantska ocena investicije),
smo se z vodstvom zaradi časovne
stiske odločili, da bomo dela opravili
v lastni režiji – zaposleni v tehnično
vzdrževalni ter elektro službi. Potrebni material je bil po posvetovanju s
projektanti naročen preko nabavne
službe, specifična dela, ki jih nismo
mogli opraviti sami, pa smo naročili
pri zunanjih izvajalcih.
Dela so se začela 11. 9. 2017, uspešno
pa so bila končana 23. 11. 2017. Pri prenovi so bila narejena naslednja večja
dela: demontaža obstoječe pohištvene, elektro in strojne opreme, odstranitev obstoječe uničene keramike in
tal, odstranitev določenih gradbenih
elementov, slikopleskarska dela, izdelava sekundarnega stropa, sanacija tal,
nove napeljave elektrike, medicinskih
plinov, prezračevanja, klimatizacije in

vodovoda, sanacija strehe, nova ure- Za uspešno primopredajo in delo,
ditev razsvetljave, ureditev aktivne po- skladno s sedanjimi predpisi, so bile
žarne zaščite.
konec novembra opravljene vse potrebne meritve in preizkusi vgrajene
Obnova je dodatno zajemala tudi opreme in materialov ter izdelani prozamenjavo razsvetljave na hodniku, jekti izvedenih del (PID) tako, da sta
slikopleskarska dela, novo pohištvo v bili ambulanti v začetku decembra
ambulanti žilne kirurgije, nove radia- uspešno predani medicinskim oddeltorje in vodovodne armature, nova tla kom v varno obratovanje.
namesto delno saniranih obstoječih
ter vrsto drugih manjših gradbenih Projektantsko ocenjena vrednost indel.
vesticije brez dodatno opravljenih
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Ureditev dveh ambulant za posege v
starem operacijskem bloku

ABC POS LOVANJA

del je bila 113.000,00 EUR brez DDV.
Investicija v naši režiji je bila vredna
107.939,00 EUR, od tega je bil strošek
zunanjih izvajalcev 69.144,00 EUR,
strošek za nabavo materiala 23.270,00
EUR, strošek dela pa je bil ocenjen na
15.525,00 EUR (porabljenih je bilo cca
2.300 ur dela tehnično vzdrževalne
službe, elektro službe, nabavne službe, inženirjev, vodstva ter medicinske
službe).
Sklepamo, da smo z izvedeno investicijo dobili znatno več, kot je bilo
prvotno zamišljeno, poleg tega smo
dela z velikim prizadevanjem vseh sodelujočih zaposlenih opravili z bistveno manjšimi stroški od ocenjenih. V
celoti zagotavljamo, da so dela narejena strokovno pod strogim nadzorom zunanje institucije.
Praksa tehnično vzdrževalne službe
skozi preteklo obdobje je bila odprava sprotnih okvar ter manjše investicije. V lanski drugi polovici leta smo
se lotili velikega gradbenega posega
– obnove otroškega oddelka ter v letošnjem letu nadaljevali s kompletno
obnovo urološke ambulante in dveh
ambulant za posege v starem operacijskem bloku.
Zahvalila bi se vsem sodelavcem, ki
so pripomogli k izvedbi vseh teh investicij.
Prvenstvena naloga službe za preskrbo, investicije in vzdrževanje je
preventivno delovanje in čimprejšnja
odprava napak na infrastrukturi za
nemoteno delovanje bolnišnice. Žal
so omenjene službe izredno kadrovsko podhranjene in tudi povprečna starostna struktura zaposlenih ni
zavidljiva. Trg delovne sile ne ponuja
več ustreznega kadra kot na primer
pred desetletjem, še posebej pa ne ob
nestimulativnem nagrajevanju plačne
skupine J.
Želene uspehe in zadane cilje prinese
le složnost medicinskega in tehničnega osebja, zato želiva, da leto 2018
začnemo s pokončno držo, z vizijo
uspeha, doseganja skupnih ciljev in
skupnega zadovoljstva vseh nas zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje!

Sanacijska dela
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Splošna bolnišnica Celje
v postopku sanacije
Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.
Sektor za finance in računovodstvo

V

Uradnem listu 54/2017 z dne 29. 9. 2017 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija (v nadaljevanjem besedilu: ZIUFSZZ). Ta zakon določa interventne ukrepe za
zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni
ravni (v nadaljnjem besedilu: javni zdravstveni zavod). Ti
ukrepi so:
1. enkratni ukrepi za finančno sanacijo poslovanja javnih zdravstvenih zavodov in
2. sanacija javnih zdravstvenih zavodov.

V tabeli je za namen primerjave velikosti prejetih sredstev
iz proračuna za posamezni zavod prikazan tudi podatek
o celotnem prihodku zavodov v letu 2016 ter izračunan
delež sredstev iz proračuna v celotnih prihodkih zavoda
v letu 2016.

Ad 1) Enkratni ukrepi za finančno sanacijo poslovanja
javnih zdravstvenih zavodov so trije, in sicer:
a) zagotovitev sredstev državnega proračuna za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki javnih zdravstvenih zavodov iz preteklih let;
V skladu z zakonom je vlada na seji 16. 11. 2017 odločila,
da se javnim zdravstvenim zavodom, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, in na
dan 31. decembra 2016 v bilanci stanja izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki, zagotovi 80 odstotkov presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let na dan
31. decembra 2016 iz naslova javne službe, skupaj v višini
135.685.281 EUR.

b) odpis neplačanih terjatev Ministrstva za zdravje (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) iz naslova združevanja amortizacije;

Zap.št.

Javni zdravstveni zavod

Navedena sredstva smo zavodi prejeli na svoj račun
30.11. 2017. Ministrstvo za zdravje je v sklopu navodil,
vezanih na zgornji zakon, zavodom priporočalo, da z dobavitelji izvedemo postopek pogajanj s ciljem doseganja
koristi pri nabavnih cenah in plačilnih pogojih. SBC je dobavitelje pozvala k pogajanjem na področju podaljšanja
plačilnih rokov, odpisa obresti in znižanja nabavnih cen;

Ministrstvo je 22. 11. 2017 za SBC izdalo sklep o odpisu neplačanih terjatev iz naslova združevanja amortizacije v višini 811.492,20 EUR. Gre za odpis neplačanih terjatev, ki se
nanašajo na obdobje od oktobra 2012 do septembra 2013.
S podatkom o višini odpisov terjatev za ostale javne zdravstvene zavode v času pisanja tega članka ne razpolagam.
c)

spremembo plačilnih rokov za javne zdravstvene zavode.
DELEŽ PREJETIH
SREDSTEV iz
CELOTNI
PRORAČUNA V
PRIHODKI V LETU
CELOTNIH PRIHODKIH
2016 V EUR
LETA 2016
12.373.646
45.728.742
27,06

ZNESEK PREJETIH
SREDSTEV IZ
PRORAČUNA V EUR

1

Splošna bolnišnica Izola

2

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

1.534.819

5.706.080

26,90

3

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj

6.151.410

24.135.728

25,49

4

79.879.210

467.984.920

17,07

7.143.562

44.205.834

16,16

6

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova
Gorica
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

5.242.597

41.207.357

12,72

7

Splošna bolnišnica Jesenice

3.155.311

35.131.673

8,98

5

8

Bolnišnica Topolšica

9

Splošna bolnišnica Novo mesto

825.262

10.522.970

7,84

4.381.115

56.203.629

7,80

10

Splošna bolnišnica Celje

4.176.884

98.187.667

4,25

11

Splošna bolnišnica Murska Sobota

1.525.059

49.563.455

3,08

12

Onkološki inštitut Ljubljana

3.083.506

102.409.883

3,01

13

Univerzitetni klinični center Maribor

5.477.235

186.492.847

2,94

14

Splošna bolnišnica Trbovlje

471.702

16.097.403

2,93

15

Splošna bolnišnica Brežice

263.963

15.673.786

1,68

Skupaj sredstva proračuna

135.685.281
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Kadar je dolžnik javni zdravstveni zavod, se najdaljši plačilni rok z dosedanjih 30 dni spreminja na 60 dni. Ta plačilni rok velja za obveznosti, ki bodo prevzete do vključno
31. decembra 2021.
Navedeni enkratni ukrepi za finančno sanacijo imajo
naslednji učinek:
- javni zdravstveni zavodi bomo prejeta finančna
sredstva iz državnega proračuna in odpise neplačanih terjatev Ministrstva za zdravje knjižili v poslovne
knjige kot prihodek leta 2017, kar bo neposredno
vplivalo na izračun poslovnega izida leta 2017 (poslovni izidi bodo za navedena sredstva boljši);
- javni zdravstveni zavodi bomo prejeta finančna
sredstva iz državnega proračuna porabili strogo namensko (npr. plačilo zapadlih neplačanih obveznosti
do dobaviteljev), s čimer se bo bistveno izboljšalo
trenutno likvidnostno stanje zavodov. V SBC bomo
lahko s prejetimi sredstvi poplačali zapadle obveznosti do dobaviteljev v letu 2017, s čimer bomo ta
sredstva predvidoma tudi v celoti porabili. Likvidnostnih rezerv iz tega naslova ne bomo imeli;
- podaljšanje plačilnega roka ima enkratni pozitivni
učinek za likvidnostno stanje zavodov, ki se bo izkazal v začetnem času spremembe plačilnih rokov.
Ad 2) Sanacija javnih zdravstvenih zavodov
Vlada RS je v skladu z ZIUFSZZ na svoji seji 30. 11. 2017
sprejela sklep, da se s 1. 12. 2017 v zavodih, ki so prikazani
v zgornji tabeli, uvede sanacija. S tem sklepom vlade
RS je torej SBC od 1. 12. 2017 v postopku sanacije. V
istem sklepu vlada RS javnim zdravstvenim zavodom nalaga pripravo sanacijskih programov za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti na podlagi izhodišč in rokov
za pripravo sanacijskih programov, ki jih pripravi sanacijski odbor.
Sanacijski program je opredeljen že v samem ZIUFSZZ
in vsebuje najmanj:
a) analizo stanja javnega zdravstvenega zavoda, ki
vsebuje najmanj
analizo vzpostavitve nadzora poslovanja, izvajanja zdravstvenih programov, nastanka stroškov po vrstah
stroškov, pogojev financiranja in investiranja;
b) akcijski načrt ukrepov s terminskim planom na
področju plačilne sposobnosti, obvladovanja stroškov, prihodkov, poslovnih procesov, izvajanja dejavnosti v okviru javne zdravstvene službe z možnostjo
poslovnega in strokovnega povezovanja, investicij,
kadrov, obvladovanja čakalnih dob ter kakovosti in
varnosti pacientov;
Akcijski načrt ukrepov s terminskim planom vsebuje najmanj: 1. merljive cilje in kazalnike, 2. aktivnosti
in ukrepe za dosego ciljev ter odgovorne osebe za
njihovo izvedbo, 3. predvidene finančne učinke ukrepov, 4. roke za izvedbo aktivnosti, 5. odgovorne osebe za izvedbo sanacijskih ukrepov, 6. terminski plan
izvedbe ukrepov, ki ne sme biti daljši od štirih let,
in dinamiko spremljanja izvajanja sanacijskega programa s strani sanacijskega odbora.
Potrjen sanacijski program je podlaga za sprejem letnih programov dela in finančnih načrtov javnih zdra-

vstvenih zavodov, vključno s kadrovskimi načrti.
Za uspešno izvedbo sanacij javnih zdravstvenih zavodov
bo na nacionalni ravni imenovan sanacijski odbor, na
ravni zavodov pa sanacijske uprave.
Sanacijski odbor kot svoj strokovno-posvetovalni organ
imenuje minister. Sanacijski odbor ima predsednika in
šest članov. Vanj bodo imenovani strokovnjaki s področja
ekonomike, vodenja in upravljanja, prava in zdravstva, ki
imajo strokovne, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje nalog sanacijskega odbora. Imenovan bo do 16.12. 2017.
Sanacijski odbor ima v času sanacije naslednje naloge:
1. priprava izhodišč za pripravo sanacijskega programa
posameznega javnega zdravstvenega zavoda;
2. vzpostavitev sistema nadzora nad izvajanjem sanacijskega programa posameznega javnega zdravstvenega zavoda;
3. predlaganje potrditve in spremljanje izvajanja sanacijskega programa javnega zdravstvenega zavoda;
4. predlaganje ministru razrešitve sanacijske uprave
javnega zdravstvenega zavoda v skladu z določili zakona;
5. obvestilo ministrstvu, da so izpolnjeni cilji in namen
izvedene sanacije.
Sanacijski odbor vsake tri mesece o svojem delu in o
poteku sanacije v javnih zdravstvenih zavodih poroča
ministrstvu. Ministrstvo poroča vladi o poteku sanacije v
naslednjih rokih: do konca maja tekočega leta za preteklo
leto in do konca septembra tekočega leta za prvih šest
mesecev.
Sanacijske uprave zavodov
V javnih zdravstvenih zavodih, v katerih je uvedena sanacija, z dnem njene uvedbe vodstva za čas sanacije opravljajo delo kot sanacijska uprava. Pristojni organi s člani
vodstev javnih zdravstvenih zavodov, ki nadaljujejo delo
kot sanacijska uprava, najkasneje v 15 dneh od uvedbe
sanacije (do 16. 12. 2017) v posameznem javnem zdravstvenem zavodu uskladijo njihove pogodbe o zaposlitvi
z določili zakona.
Struktura sanacijske uprave posameznega zavoda je
odvisna od velikosti prihodkov v letu 2016 (leto je opredeljeno v dopisu MZ). V zakonu so glede na velikost prihodkov opredeljene tri različne strukture uprave. Splošna
bolnišnica Celje spada v drugo velikostno skupino (prihodki višji od 40 milijonov EUR in nižji od 100 milijonov
EUR), kar pomeni, da bodo njeno sanacijsko upravo sestavljali naslednji člani:
direktor, strokovni direktor, pomočnik direktorja za
področje zdravstvene nege in pomočnik direktorja za
pravne zadeve.
Sanacijska uprava ima poleg obstoječih nalog vodstva
tudi naslednje pristojnosti in naloge:
– pripravi sanacijski program skladno z izhodišči sanacijskega odbora in
– izvaja sanacijski program.
V zakonu je glede sanacijske uprave opredeljeno tudi
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– se ugotovi, da je javni zdravstveni zavod dodeljena
sredstva uporabil v nasprotju z zakonom, ali da pozitivnega izida iz poslovanja ni v celoti namenil pokrivanju presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let
v skladu z zakonom.
S 1. 12. 2017 je torej Splošna bolnišnica Celje v postopku sanacije, ki se bo izvajala na način, ki ga opredeljuje zgoraj omenjeni zakon. V času pisanja tega
prispevka podrobnosti sanacijskih ukrepov še niso znane, saj sanacijski odbor še ni imenovan. Zaradi tega tudi
sanacijske uprave še niso prejele izhodišč za pripravo sanacijskih programov.

Srečanje z upokojenci
Kot že nekaj zadnjih let, je eden decembrskih dni minil
v druženju z upokojenimi sodelavci naše bolnišnice. Tradicionalno se jih je tudi letos mnogo odzvalo našemu
vabilu, da skupaj preletimo dogodke aktualnega leta in
nazdravimo tistemu, ki se najavlja. Aktualno dogajanje v
bolnišnici in praznovanje 130 let delovanja bolnišnice sta
bili iztočnici govorov obeh direktorjev, pa tudi pogovorov ob druženju, ki je sledilo. Prijetno razpoloženje je s
svojimi songi ustvaril eden najpopularnejših slovenskih
kantavtorjev Adi Smolar.
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naslednje:
a) Član sanacijske uprave je lahko za delo na posebnem
projektu za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti
javnih zdravstvenih zavodov nagrajen z delovno uspešnostjo iz naslova povečanega obsega dela, v skladu s
predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju.
b) Poleg že obstoječih postopkov in razlogov za razrešitev vodstev javnih zdravstvenih zavodov, minister na
predlog sanacijskega odbora krivdno razreši sanacijsko
upravo ali njenega posameznega člana, če:
– ne pripravi sanacijskega programa iz 11. člena zakona;
– minister na predlog sanacijskega odbora dvakrat zavrne potrditev sanacijskega programa;
– ne izvaja ukrepov in drugih aktivnosti v skladu s terminskim načrtom iz sanacijskega programa;

ABC POS LOVANJA

Kadrovski načrt in načrt strokovnega
izobraževanja za leto 2018
Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

K

ljub temu, da se počasi prižigajo
novoletne lučke, so v mesecu decembru še vse delovne moči zaposlenih v bolnišnici usmerjene v izvajanje
in doseganja programa dela za leto
2017, hkrati pa ob izteku leta že pripravljamo osnove za načrtovanje dela v
prihodnjem letu.

»Kadrovski načrt je pomemben
dokument, ki daje osnovo za vodenje in izvajanje kadrovske politike.
Vedno se nahajamo med dvema
poloma, potrebami in pričakovanji
predstojnikov, glavnih medicinskih
sester, vodij in drugih odgovornih
oseb za načrtovanje ter varno in
kakovostno izvajanje delovnega
procesa na eni ter finančnimi možnostmi in zakonskimi usmeritvami za izvajanje proračuna na drugi
strani.«
Usposobljeni kadri so naše največje
bogastvo in temelj za opravljanje naše
dejavnosti ter razvoj bolnišnice. Letos smo prvič dosegli in tudi presegli
magično številko 2000 zaposlenih, ki
za bolnišnico kot delodajalca predstavljajo velik kadrovski kapital ter hkrati
odgovornost za njihovo delo, karierni
in osebni razvoj.

Kadrovski načrt je pomemben dokument, ki daje osnovo za vodenje in
izvajanje kadrovske politike. Vedno
se nahajamo med dvema poloma,
potrebami in pričakovanji predstojnikov, glavnih medicinskih sester, vodij
in drugih odgovornih oseb za načrtovanje ter varno in kakovostno izvajanje delovnega procesa na eni ter
finančnimi možnostmi in zakonskimi
usmeritvami za izvajanje proračuna na
drugi strani. Hkrati ugotavljamo, da je
na trgu delovne sile zaradi gospodarske in demografske situacije v zadnjem obdobju prišlo do pomembnih
sprememb, in da poleg že znane in še
vedno prisotne deficitarnosti zdravnikov specialistov kot ključne poklicne
skupine v dejavnosti zdravstva, prihaja tudi do deficitarnosti vedno večjega števila drugih poklicnih skupin. To
opažamo na področju zdravstvene
nege, zelo izrazito pa je ta trend prisoten na področju poklicnih skupin iz
dejavnosti Sektorja za investicije, preskrbo in vzdrževanje.
Osnova za določanje števila zaposlenih v bolnišnici so program ZZZS-ja
in normativi, ki jih za izvajanje le-tega
upošteva ZZZS. V tej osnovi so vključene tudi predvidene odsotnosti zaradi
izrabe letnega in drugih dopustov ter
odsotnost zaradi bolezni, ki pa v praksi zaradi neenakomerne razporeditve
med zaposlene in vezanosti zaposlenih na določeno organizacijsko enoto
ali delovišče povzročajo težave. Rezultat takšnih odsotnosti in drugih okoliščin povzroča tudi različno dodatno
število ur dela in delovnih ur, za katere
bolnišnica na različnih pravnih podlagah zaposlenim plačuje nadomestilo
plače. Glede na to se že dalj časa oziramo za drugačnimi načini kadrovskega
načrtovanja. Za leto 2018 načrtujemo
nov pristop, ki bo temeljil na popisu vseh delovišč v bolnišnici in natančnem izračunu števila efektivnih ur
dela, ki so potrebne za izvajanje dela
na teh deloviščih.
Vsem vodjem, ki so odgovorni za načrtovanje delovnega procesa in urnikov,
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bomo v mesecu decembru poslali obrazce, v katere bodo po deloviščih in
poklicnih skupinah vnesene delovne
ure, ki so potrebne za izvajanje načrtovanega delovnega procesa v delovnem tednu. Na ta način bomo prišli do
podatkov o dejansko potrebnem številu efektivnih ur dela, brez odsotnosti.
Predvidene odsotnosti bomo pri izračunu potrebnega števila zaposlenih
upoštevali naknadno.

»Vsem vodjem, ki so odgovorni za načrtovanje delovnega procesa in urnikov, bomo v mesecu decembru poslali
obrazce, v katere bodo po deloviščih
in poklicnih skupinah vnesene delovne ure, ki so potrebne za izvajanje
načrtovanega delovnega procesa v
delovnem tednu.«

Seveda tako pridobljeni podatki ne
bodo edina osnova za kadrovsko načrtovanje. Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2018 bomo upoštevali tudi
izhodišča, ki jih v skladu z zakonom, ki
ureja izvrševanje proračuna, pričakujemo od našega ustanovitelja oziroma
od Ministrstva za zdravje. Osnovne
usmeritve, ki izhajajo iz Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2017 in
2018 so znane – število zaposlenih v
letih 2017 in 2018, ki se financirajo iz
javnih sredstev, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih, kot je to
določeno v kadrovskem načrtu za leto
2016. Višje dovoljeno število zaposlenih se lahko določi v primeru izjemnih

Naj bo srečno in uspešno!
Damjana Medved Arbeiter

in utemeljenih razlogov, vendar le v
okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.
Vemo, da se je od sprejema kadrovskega načrta bolnišnice za leto 2016 marsikaj spremenilo, predvsem pa smo v
tem obdobju dokončno prevzeli dejavnost urgence in nujne medicinske
pomoči, ki za nas predstavljata novo
dejavnost, ki kadrovsko še ni zadostno

»Pomemben del kadrovskega
načrtovanja in kadrovske politike je tudi strokovno izobraževanje zaposlenih, ki za zaposlene
v zdravstvu pomeni pravico in
dolžnost do stalnega strokovnega izobraževanja, usposabljanja
in izpopolnjevanja v skladu s potrebami delovnega procesa ter je
namenjeno ohranjanju in širitvi
sposobnosti za delo, ki jih ima
zaposleni.«

podprta.
Načrtujemo, da se bomo tudi v letu
2018 vključevali v različne projekte
Zavoda RS za zaposlovanje, v projekte
Sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ter druge projekte, ki bodo omogo-

čali vključevanje in usposabljanje ter
glede na potrebe in dejanske možnosti tudi zaposlovanje novih kadrov.
Pomemben del kadrovskega načrtovanja in kadrovske politike je tudi
strokovno izobraževanje zaposlenih,
ki za zaposlene v zdravstvu pomeni pravico in dolžnost do stalnega
strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja v skladu s
potrebami delovnega procesa ter je
namenjeno ohranjanju in širitvi sposobnosti za delo, ki jih ima zaposleni.
V zdravstvu se v formalnem smislu to
kaže tudi kot izpolnjevanje pogojev
za obnavljanje licence za delo zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. V letu 2017 smo ukinili donacije
dobaviteljev za izvajanje strokovnih
izobraževanj zaposlenih in manjkajoča sredstva zagotavljali iz lastnih virov.
Ob koncu leta bo verjetno treba kritično ovrednotiti rezultate takšne politike in sprejeti odločitev, kako naprej. V
primerih, ko gre za strokovno usposabljanje za uporabo materiala, za nabavo katerega ima bolnišnica sklenjeno
pogodbo, v katero je vključeno tudi
usposabljanje zaposlenih, se takšno
usposabljanje ne šteje kot donacija
in se izvaja tudi vnaprej. V letu 2017
smo pomemben del sredstev namenili za interno strokovno izobraževanje,
v okviru katerega smo zaposlenim v
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prostorih bolnišnice zagotavljali različne aktualne vsebine, ki so jih podajali
priznani zunanji predavatelji. Vsa interna strokovna izobraževanja smo prijavili Zdravniški zbornici Slovenije ter
Zbornici zdravstvene in babiške nege,
ter udeležencem izobraževanja s tem
zagotovili priznane kreditne točke, ki
se upoštevajo v postopku pridobitve
in podaljšanja licence. Načrtujemo,
da bomo s tem nadaljevali tudi v letu
2018.
Služba za razvoj kadrov, izobraževanje
in specializacije je že pričela s postopki
za pripravo vsebinskega načrta strokovnega izobraževanja za leto 2018.
V teku je zbiranje predlogov za strokovna izobraževanja, ki jih pripravljajo oddelki in službe. Zbrane predloge
bomo združili, finančno in vsebinsko
ovrednotili ter jih obravnavali v okviru
priprave programa dela bolnišnice za
leto 2018. Cilj načrtovanja je vsebinski
načrt strokovnega izobraževanja, za
katerega bodo zagotovljena tudi potrebna sredstva.
Oba postopka, tako kadrovsko načrtovanje kot priprava načrta strokovnega
izobraževanja, se bosta v prihodnjem
letu obravnavala in izvajala v razmerah sanacije Splošne bolnišnice Celje, ki je bila 30. 11. 2017 uvedena s
sklepom Vlade Republike Slovenije.
Ob izrednem pomenu zagotavljanja
optimalnega števila ustreznih kadrov
ter njihovega stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja pa si želimo, da bi bili kadri in njihovo nadaljnje
strokovno izobraževanje v potrebnem
obsegu vključeni tudi v cilje sanacijskega odbora ministrstva za zdravje in
sanacijske uprave bolnišnice.

»Služba za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije je že
pričela s postopki za pripravo
vsebinskega načrta strokovnega izobraževanja za leto 2018.
V teku je zbiranje predlogov za
strokovna izobraževanja, ki jih
pripravljajo oddelki in službe.
Zbrane predloge bomo združili,
finančno in vsebinsko ovrednotili ter jih obravnavali v okviru
priprave programa dela bolnišnice za leto 2018.«
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Novoletni čas vsako leto znova
predstavlja prelomnico, ko se v
prazničnem vzdušju ozremo nazaj in
hkrati pogledujemo naprej. Naj bo tudi
tokrat tako. Ohranimo spomine na lepe
dogodke, ki smo jih doživeli, krepimo
medsebojne odnose, pohvalimo in se
zahvalimo drug drugemu za vse, kar nas
bogati in vse to poskusimo nadaljevati v
prihodnjem letu.

ABC POS LOVANJA

Izjava o nepovezanosti z izbranim
ponudnikom
Katja Ramšak, univ. dipl. prav.
Pravna služba

I

ntegriteta in poštenost sta postulat dobrega značaja v
vseh kulturah in civilizacijah. Poštenost zato radi povezujemo s pojmom vesti in v tej zvezi je poštenost osnovno zagotovilo čiste vesti. Tako sta integriteta in poštenost med
najpomembnejšimi cilji vzgoje, torej oblikovanja posameznikovega značaja in osebnosti. Integriteta in poštenost
pomenita na eni strani dosledno uresničevanje moralnih
načel v obnašanju, na drugi strani pa najvišjo mero iskrenosti in resnicoljubnosti. Lahko ju pojmujemo kot izjemno
pomembno podlago za naše odločitve, za doslednost,
vztrajnost in za pogum, ki se največkrat kaže prav v ohranjanju poštenosti kljub številnim skušnjavam in pritiskom,
ki nas silijo k nepoštenemu ravnanju.
Delovna skupina za načrt integritete v Splošni bolnišnici
Celje se trudi za usmeritev k integriteti odločitev in obnašanja vseh nas zaposlenih. Tako ste vsi v mesecu juliju na
intranetu lahko prebrali obvestilo, da je direktor na predlog delovne skupine sprejel Izjavo o nepovezanosti z izbranim ponudnikom, ki velja od 12. 7. 2017 dalje.
Podlaga za sprejem omenjene izjave je 91. člen Zakona
o javnem naročanju, katerega določbe o preprečevanju
nasprotja interesov konkretizirajo načela o enakopravni
obravnavi ponudnikov, zagotavljanju konkurence med
ponudniki in transparentnosti javnega naročanja. V 91.
členu Zakon o javnem naročanju poudarja, da mora naročnik že med postopkom ravnati tako, da odkrije in prepreči
ravnanja, ki bi lahko ogrozila enakopravnost in konkurenco. Te obveznosti naročnikov se nanašajo na osebe, ki sodelujejo v postopku javnega naročanja, in sicer so to vsi,
ki pripravljajo razpisno dokumentacijo ali njene dele, in ki
na katerikoli stopnji odločajo v postopku javnega naročanja. Pri pripravi razpisne dokumentacije sodelujejo tisti, ki
pripravljajo tehnične specifikacije, pogoje o sposobnosti,
določijo pogodbeni vzorec, oblikujejo merila, ... Skratka,
zajete niso zgolj osebe, ki imajo pooblastila naročnika za
ravnanja, katerih učinki so razvidni navzven, na primer na
izbiro ponudnika. Niso zajete zgolj osebe, ki so v delovnem
razmerju pri naročniku, ampak vsi, ki so z njim v kakršnemkoli poslovnem razmerju zaradi izvedbe postopka javnega
naročila.
Naročnik mora ukrepati, če je oseba, ki na naročnikovi
strani sodeluje v postopku oddaje javnega naročila, neposredno ali posredno povezana z izbranim ponudnikom.
Šteje se, da obstaja neposredna ali posredna povezava z
izbranim ponudnikom, če je oseba naročnika, ki sodeluje pri javnem naročanju, v zakonski zvezi, zunajzakonski
skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti, skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem sorodstvu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena,
sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec, v zasebnem poslovnem
ali delovnopravnem razmerju s ponudnikom, njegovim

družbenikom z več kot petodstotnim lastniškim deležem,
zakonitim zastopnikom ali prokuristom. Poudarim naj, da
pa vsaka povezava ne vzbuja dvoma o objektivnem ravnanju, na primer poznanstvo.
Kadar je oseba, ki sodeluje v postopku javnega naročanja,
neposredno ali posredno povezana z izbranim ponudnikom na način, da lahko ta povezava oziroma njen zasebni, finančni ali ekonomski interes vpliva na objektivno in
nepristransko opravljanje nalog v zvezi z javnim naročilom
ali vzbuja dvom o njeni objektivnosti in nepristranskosti,
mora ta oseba takoj, ko je glede na okoliščine mogoče,
vendar najpozneje pred oddajo javnega naročila, o tem
pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika in ravnati v
skladu z njegovimi navodili. Ta pa mora v tem primeru zagotoviti, da se naloge opravijo zakonito in nepristransko.
Člani strokovnih komisij so tako dolžni podpisati dve izjavi.
Prvo pred samim pričetkom postopkov za oddajo javnega
naročila, drugo pa po izboru ponudnika oziroma po oddaji
javnega naročila izbranemu ponudniku. Ob imenovanju
v strokovno komisijo za oddajo javnega naročila so člani
dolžni podpisati Izjavo o nepristranosti in zaupnosti (FRS
ON 001 P01, ki velja od 25. 3. 2015) in jo posredovati predsedniku strokovne komisije. Predsednik strokovne komisije pa mora vse osebe, ki sodelujejo pri javnem naročanju,
pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila pisno
obvestiti o tem, kateremu ponudniku bo javno naročilo
oddano. V tej fazi so člani strokovne komisije dolžni podpisati Izjavo o nepovezanosti z izbranim ponudnikom (FRS
ON 001 OB02, ki velja od 12. 7. 2017), ki pa se navezuje izključno le na izbranega oziroma izbrane ponudnike. Izjavo
najdete na intranetni strani pod rubriko Integriteta. Za vsa
morebitna vprašanja pa lahko kontaktirate delovno skupino za načrt integritete, in sicer
na elektronski naslov: katja.ramsak@sb-celje.si.
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OBISK SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE
Mesecu novembru namenimo v vrtcu posebno pozornost k ohranitvi zdravja, zdravemu načinu življenja ter
razvijanju določenih spretnosti, ki pripomorejo k zdravju. K sodelovanju povabimo tudi velikokrat starše otrok,
kateri nas razveselijo z predstavitvijo poklicev kot so:
ZDRAVNIK, MEDICINSKA SESTRA, FARMACEVT…

Otroci so z velikim zanimanjem spremljali ves potek slikanja. Nato pa smo se odpravili v MAVČARNO, kjer so nam
prikazali postopek nastanka longete in gipsa.

Še posebej pa smo se razveselili obiska SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE, kjer so imeli otroci možnost spoznati
oddelek radiologije, kjer so nam prikazali potek slikanja
zloma kosti.

V posebnem spominu pa bo otrokom ostal obisk URGENCE, kjer so jim prijazni reševalci pokazali reševalno
vozilo in kjer je imel vsak posameznik možnost spoznat
vozilo in poklic reševalca.

V ta namen bi se posebej rada zahvalila dr. Marku Reberniku ter Splošni bolnišnice Celje, da so nam omogočili
voden ogled in hkrati prispevali vsakemu posameznemu
otroku, da je na ta dan spoznal in doživel bolnišnico kot
ustanovo, ki ljudem pomaga, ko jo potrebujejo in da so v
njej zaposleni prijazni ljudje, ki to pomoč izvajajo.
Petra Jesenek, dipl. vzg.
Vrtec Anice Černejeve
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Priznanje Slovenskega združenja za
anestezijo in intenzivno medicino za
življenjsko delo Mileni Kotnik, dr. med.
Dr. Anton Jošt, dr. med.

Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečine

zdravljenju motenj koagulacije.
Na slavnostni podelitvi plaket in priznanj je naša sodelavka Milena Kotnik,
dr. med., prejela plaketo za življenjsko
delo. Ob podelitvi smo slišali:

M

ed 24. in 26. novembrom se je
v prostorih Domus medica v
Ljubljani odvijal 7. slovenski kongres
anesteziologov z mednarodno udeležbo. Anesteziologi iz naše bolnišnice
smo se ga udeležili v kar lepem številu.
Predstavljene so bile novosti s področja anestezije in perioperativne intenzivne medicine, v sklopu kongresa
pa so bile tudi učne delavnice o ultrazvočno vodenih blokadah perifernih
živcev, oskrbi težke dihalne poti in

»V Splošno bolnišnico Celje je prišla leta
1984, ko je začela specializacijo s področja anesteziologije in reanimatologije.
Med letoma 1995 in 1998 je bila predstojnica oddelka. Ravno to je bil čas, ko
so v celjski bolnišnici nastajali novi operacijski prostori ter enota za intenzivno
terapijo. Njen prispevek je bil eden ključnih, da smo takrat dobili vrhunsko sodobno opremo in okrepljeno kadrovsko
ter organizacijsko strukturo oddelka.
Uveljavila je visoke standarde kakovosti
obravnave in varnosti za pacienta.
Že leta 1998 je v naši bolnišnici zaorala
ledino pri organizaciji transplantacijske

Doc. dr. Maja Šoštarič, predsednica Slovenskega društva za anesteziologijo in
intenzivno medicino in Milena Kotnik
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dejavnosti. Ves čas je aktivno vključena v
dejavnost Slovenija-transplanta kot bolnišnični transplantacijski koordinator za
SB Celje.
Med svojim delom si je vedno prizadevala za izpopolnjevanje, posodobitev
in napredek – tako na anesteziji kot tudi
v enoti za intenzivno terapijo, saj je iz
svoje generacije eden zadnjih anesteziologov, ki še vedno suvereno obvladujejo
praktično vsa raznolika področja dela
anesteziologa in intenzivista.
Svojega širokega strokovnega znanja in
bogatih izkušenj pa ni obdržala samo
zase in za »svoje« paciente, ampak jih
nenehno nesebično posreduje generacijam mlajših sodelavcev, katerim je
bila dobra učiteljica, včasih po potrebi
vzgojiteljica, mentorica ter nenazadnje
čedalje bolj tudi vzornica...«
Iskreno čestitamo.

Mag. Božidar Kroflič, dr. med.

Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

Tri generacije predstojnikov ORL oddelka
Z 31. 8. 2017 se je upokojil naš cenjeni škega roka. Leta 1977 se je zaposlil v žil takšnih srečanj.
SB Celje in opravil specialistični izpit
sodelavec, Marko Četina, dr. med

Č

e se zazre na prehojeno poklicno
pot, se mu gotovo dozdeva, tako
kot nam, ki smo imeli srečo delati z
njim veliko let, da je bila ta pot relativno kratka, nikakor ne predolga, pa
čeprav se je približala polovici stoletja.
Ko sem se prišel pogovarjat za službo
na ORL oddelku, je ravno postal šef
oddelka. Na našem dolgem hodniku
sva se srečala in rekel mi je: »No tovariš, če ste »kontent« za specializacijo,
vas pokličem, ko bo mesto.« Tako kot
takrat, tudi kasneje ni preveč govoril
in lepobesedičil, raje je delal.
V mojem spominu na čas, ki sva ga
skupaj preživela med bolnišničnimi
zidovi, sta predvsem njegova predanost poklicu in družini ter neizmerna
energija, s katero je spretno krmaril
med prvim in drugim. V vsem delovnem obdobju ni bil niti en dan v bolniškem staležu. V tem in še v marsičem drugem je lahko naš učitelj.
Leta 1974 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani – Oddelku za
splošno medicino in leta 1975 opravil
strokovni izpit. Sledila je prva zaposlitev v ZD Žalec in nato služenje voja-

iz otorinolaringologije leta 1981 v
Zagrebu. Leta 1987 je opravil podiplomski študij iz otorinolaringologije
z avdiologijo in foniatrijo ter maksilofacialno kirurgijo in bil predstojnik
ORL oddelka med leti 1990 in 2014.

Kot kirurg je hitro napredoval v stroki, še posebej pa se je ukvarjal z otokirurgijo, kjer je uvajal tudi nove operacije. Leta 1996 je pričel z operacijami
otoskleroze, kar izvajamo še danes. Bil
je mentor specializantom s področja
otorinolaringologije. Ves čas se je trudil za uveljavljanje oddelka v okolju in
nabavo nove opreme ter prenovitev
oddelka. Deloma mu je to uspelo, saj
smo v tem času prenovili ambulanto,
zmanjšali bolniške sobe in ustanovili
avdiovestibuloški kabinet. Ostalo pa
je še kup neizpolnjenih želja in kot
nem spomin kar nekaj različnih načrtov novega oddelka in operacijskih
prostorov.
Tako, kot je znal prisluhniti bolnikom,
je tudi oddelek vodil s posluhom za
sodelavce in nikoli ni pozabil na bivše
sodelavce in upokojence. Če je le lahko, je vzdrževal stike in se tudi udele-
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Perspektivo oddelka je videl v širitvi
regije in širitvi znanja, uvajanju novih
metod in področij dela. Z nemajhnimi
napori smo in še pokrivamo ambulanti v Trbovljah in Velenju. Prevzeli
smo tudi koncesijo dr. Kotnika ter si
na ta način ustvarili možnosti za zaposlitev novih zdravnikov. S ponosom lahko rečem, da je ORL oddelek v
dobri kondiciji in strokovno v vzponu,
kar je posledica minulega dela.
Vse teče in se izteče – tudi službena
leta. Delovna mesta ostajajo, ljudje pa odhajajo. Zadovoljni so lahko,
če vedo, da smo delali po najboljših
močeh, ne da bi pri tem prezrli drug
drugega. To je dragocena popotnica,
ki jim pomaga ohranjati vez, ko ta ni
več vidna. Vesel sem, da kljub odhodu v pokoj še naprej sodelujemo in
upam, da nas boste kdaj obiskali tudi
potem, ko ne bomo več.
V svojem imenu in v imenu celotnega kolektiva se vam zahvaljujem, ker
ste veliko pripomogli k temu, da s
ponosom nadaljujem predstojništvo
na oddelku, ki je tudi zaradi vaše strokovnosti na dobrem glasu.
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Upokojil se je Marko Četina, dr. med.
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In memoriam –
prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med.
V nedeljo zvečer nas je doletela vest o smrti prim. prof.
dr. Gorazda Lešničarja, dr. med., ki je svojo življenjsko
pot končal na Nevrološkem oddelku Splošne bolnišnice Celje, ustanove, kateri je posvetil pomemben del
svojega življenja. Novica je bila za številne, ki so ga še
pred kratkim srečevali v zdravniški halji v bolnišnici,
neverjetna, za posameznike, ki smo vedeli za njegovo
nenadno bolezen, pa je pomenila še eno potrditev o
minljivosti našega življenja.
Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar se je rodil 31. 12. 1947
v Celju, kjer je obiskoval osnovno in srednjo šolo. Svojo strokovno pot je nakazal že v gimnaziji Celje, kjer je
maturo zaključil z nalogo »Virusi in virusna obolenja
pri človeku«.
Poleg šolskega dela se je ukvarjal tudi z ostalimi aktivnostmi. Med drugim je na Glasbeni šoli Celje končal nižjo glasbeno šolo na klavirju, večini od nas pa je
znana njegova strast do športa, ki je imela osnove že v
mladosti, ko se je ukvarjal z lahko atletiko in bil s člansko ekipo Kladivarja leta 1965 tudi državni prvak. Mi
si ga bomo na področju športa zapomnili predvsem
po skupnih urah igranja košarke, kot zagrizenega
nasprotnika, ki je tudi mlajšim dokazoval svojo pripadnost športnemu duhu.
Po končani srednji šoli se je vpisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, ki jo je končal maja 1972, in se 1.
avgusta istega leta zaposlil v SB Celje kot zdravnik
pripravnik. Delo je po nekaj mesecih prekinil zaradi
služenja vojaškega roka in se z začetkom leta 1974 ponovno zaposlil, najprej kot zdravnik sekundarij in nato
specializant interne medicine na Infekcijskem oddelku. Specialistični izpit iz interne medicine je opravil 23.
junija 1978.
Poleg dela specialista internista je nadaljeval raziskovalno delo in januarja 1981 uspešno zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom »Spremljanje jetrnega stanja
pri nosilcih antigena HBs v obdobju 4 do 7 let«. Predanost delu na področju infektologije je nadgradil z zaključenim doktorskim študijem na Univerzi v Ljubljani,
17. februarja 1987 z naslovom naloge »Prospektivna
študija virusnega hepatitisa A in vprašanje kroničnosti«, s katero je bilo ovrženo mnenje, da hepatitis A
povzroča kronično jetrno obolenje, ter nato s specialističnim izpitom iz infektologije, 25. maja 1987 v Ljubljani.
Njegovo delo je bilo prepoznano tudi na izobraževalnem področju, kjer je bil leta 1988 imenovan za docenta in leta 1993 za izrednega profesorja za predmet
infekcijske bolezni na Medicinski fakulteti v Ljubljani.
Vključevanje v najširši spekter delovanja na področju
medicine mu je bilo leta 1989 s strani Zdravniške zbornice Slovenije priznano s podelitvijo naziva »primarij«.
Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar je avtor 10 in soavtor 28
izvirnih znanstvenih člankov. Kot avtor je napisal 6 preglednih člankov in več kot 20 strokovnih člankov. Bil je

vabljeni predavatelj na številnih strokovnih srečanjih
ter mentor pri magistrskih in doktorskih nalogah.
Zaradi aktivnega prispevka na strokovnem, organizacijskem, pedagoškem in raziskovalnem delu je 7. aprila
leta 2000 pridobil strokovni naziv »svetnik«. Od leta
2007 je bil predstojnik Katedre za infekcijske bolezni
na novoustanovljeni Medicinski fakulteti v Mariboru.
V SB Celje je opravljal številne funkcije – bil je član Strokovnega sveta, glavni mentor številnim specializantom in gonilna sila skrbi za obvladovanje bolnišničnih
okužb. Leta 1989 je bila pod njegovim vodstvom ustanovljena »Komisija za interhospitalne infekcije«, ki se
je po kadrovskih okrepitvah leta 1999 preimenovala v
»Komisijo za bolnišnične okužbe«. Celotna organizacija je imela pomembno vlogo pri obvladovanju posledic poplav, ki so prizadele SB Celje leta 1990, in seveda
pri skrbi za celotno bolnišnično higieno.
Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar je bil med 1. septembrom 1986 in 16. januarjem 2014, torej skupaj več kot
28 let, predstojnik Oddelka za infekcijske bolezni in
vročinska stanja. Tudi po upokojitvi, 31. marca 2014,
se je še vse do nedavnega vključeval v specialistično
ambulantno delo in neprekinjeno zdravstveno varstvo
na oddelku.
Za njim ostaja praznina, ki nas opominja na njegov
prispevek k pomenu institucije, kot jo SB Celje predstavlja danes. Osebno mi bodo za vedno ostali v spominu sestanki z njim, na katerih je poudarjal pomen
infekcijskih bolezni, skrbi za njihovo obvladovanje in
izvajanje ukrepov na področju preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, ter skrbi za racionalno
uporabo protimikrobnih zdravil. Na pogovorih je bil
trd sogovornik, a je s svojimi argumenti zasadil seme,
ki je pri mojem delu povzročilo zavedanje, da ima pri
strokovnem vodenju bolnišnice poznavanje njegovega področja delovanja pomembno mesto.
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Strokovni direktor
asist. mag. Franc Vindišar, dr. med.

Težko dojamemo in še težje sprejmemo, da našega profesorja Lešničarja ni več med nami.
Kot strela z jasnega je nekaj dni po našem druženju udarila
novica, da je profesor resno zbolel. Ker smo poznali našega
šefa kot borca, ki se nikoli ne preda in vedno najde pot iz težav, smo upali, da bo tudi tokrat tako. Toda žal ga je bolezen
premagala. Ob tem smo sodelavci globoko pretreseni.

Krepil je naše timsko delo in sodelovanje. Poudarjal je, da
smo na dobri poti in varni, dokler smo skupaj, dokler si pomagamo in sodelujemo. Ponosen je bil na mlade kadre tako
med zdravniki, medicinskimi sestrami, zdravstvenimi tehniki
in administratorkami, ko je prepoznal njihovo zavzetost in
predanost delu. Vesel je bil, da se oddelek krepi in razvija v
pravo smer.

Prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med., je bil skoraj 28 let predstojnik Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Bil
je strog, vendar korekten predstojnik z veliko mero posluha
za sočloveka.

Leta 2012 je opravil res ogromno delo, ko je v Celju organiziral
in izvedel Lešničarjev simpozij, posvečen spominu na velikega
slovenskega infektologa, prof. dr. Janka Lešničarja, njegovega
očeta, od katerega je tudi prevzel vodenje oddelka.

Bila sem njegova sodelavka 32 let. Večji del najinega sodelovanja je bil moj predstojnik in vrsto let sem bila njegova
namestnica. Zadnja štiri leta sem vodila oddelek z njegovo
podporo in predvsem z vsem znanjem in izkušnjami, ki mi
jih je vrsto let predajal.

Bil je pobudnik za uvajanje novih cepiv v obvezen in s tem
brezplačen program v Sloveniji, z namenom preprečevanja
težkih nalezljivih bolezni. Veliko truda je vložil v uvajanje cepljenja proti H. influenzae v obvezen program in ima zasluge,
da že dolgo otroci ne umirajo več ali ostajajo težki invalidi
zaradi gnojnega meningitisa, povzročenega s to bakterijo.

Njegovo delo je bilo njegov način življenja. Bil je vztrajen, delaven, visoko strokoven, zahteven do sebe in drugih in tako
je skrbel za stalen strokovni razvoj oddelka in vzdrževal organizacijo dela na oddelku na zavidljivem nivoju.
Ogromno je naredil za prepoznavnost slovenske infektologije. Težko si je predstavljati, kako je en sam človek zmogel opraviti vse delo, ki ga je naš profesor dejansko opravil.
Objavljal je odmevne članke v domačih in tujih revijah. Obsežnost njegovega strokovnega, raziskovalnega in pedagoškega dela je skoraj nepredstavljiva.
Najbolj poglobljeno strokovno delo je opravil na področju
diagnostike in zdravljenja virusnih hepatitisov. Z navdušenjem je spremljal razvoj terapije na področju kroničnih hepatitisov, zlasti odlične uspehe pri zdravljenju kroničnega
hepatitisa C.
Bil je potrpežljiv sogovornik in pomembna opora bolnikom s kroničnim hepatitisom, ki jih je zadnja leta pripeljal
z uporabo novih zdravil do popolne ozdravitve. Bili so mu
zelo hvaležni. O tem nam je pogosto pripovedoval z velikim
navdušenjem. S svojim načinom obravnave bolnikov jim je
vedno dajal upanje. Vzel si je čas zanje. Če profesorja ob torkih ni bilo, sem pred prihodom naših mladih infektologov
prevzela torkovo ambulanto in večina njegovih bolnikov je
spraševala: »A Lešničarja ni? A naslednjič bo Lešničar?«
Zelo si je prizadeval za širjenje mreže infektologov v vse slovenske bolnišnice. Bil je aktiven član RSK za infektologijo, ki
ga je štiri leta tudi vodil.
Stalno in vztrajno nas je vzpodbujal k podiplomskemu izobraževanju, k vključevanju v fakultetne aktivnosti, k pedagoškemu delu. Vzpodbujal je raziskovalno delo in vključevanje
v različne raziskovalne projekte. Bil je mentor doktorskega
študija in magistrskih študijev oddelčnih infektologov in
mentor strokovnih del naših medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, oziroma zdravstvenikov našega oddelka.
Na naše uspehe, uspehe svojih sodelavcev, je bil neizmerno
ponosen.

Vrsto let je bil športnik in njegova strast so bili poleg košarke maratoni. Dosegal je vrhunske rezultate med slovenskimi zdravniki maratonci in se je lahko kosal s precej mlajšimi
od sebe. Tudi na področju športa sta se izkazovala njegova
vztrajnost in perfekcionizem. Šport mu je dajal dodatno
energijo in vztrajnost, ki mu je pri strokovnem delu ni manjkalo. Ogromno je študiral, pisal strokovne članke in vendar
ves čas bdel nad našim delom z bolniki. V njegovi sobi je
vedno dolgo v noč gorela luč. Velikokrat tudi takrat, ko ni bil
več formalno v službi.
V osnovi pa je bil kljub vsem dejavnostim najprej zdravnik.
Naš profesor je bil naša opora in podpora tudi ob življenjskih
preizkušnjah in težkih trenutkih. Vedno je našel čas za sodelavca v težavah. Znal je poslušati in našel je način, da je pomagal. Bil je človek z velikim srcem. Imel je zelo razvit socialni čut.
Vzpodbujal je naše druženje v prostem času in se naših srečanj tudi sam udeleževal. Vedno je prihajal oborožen z dobro
voljo, z vsakim je izmenjal vsaj nekaj besed, pogrešali bomo
njegov prepoznavni sproščen smeh, ko se je dobro počutil.
Med nami se je veliko smejal in upam, da je to potrditev, da
se je z nami dobro počutil.
Tudi po upokojitvi je ostal aktiven in ostal je naš sodelavec
ter podpornik pri vodenju oddelka. Mi smo ga nujno potrebovali in veseli smo bili, ko smo videli, da tudi on še potrebuje delovne uspehe in sodelavce. Zelo ga bomo pogrešali.
Nedvomno pa bo ostal v naših mislih, še velikokrat ga bomo
citirali in govorili o njem in še dolgo bo živel v naših srcih.
Del življenja je žal tudi odhajanje. Čeprav si močno želimo,
da bi bil naprej fizično z nami, to ni mogoče. Lahko pa smo
ponosni, da nas je toliko let vodil, podpiral in usmerjal, in da
smo ga imeli v naši sredi. Srčno upam, da bomo naprej hodili
po poti, ki bi bila tudi našemu profesorju v ponos. Neizmerno ga bomo pogrešali.
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Mag. Janja Blatnik, dr. med.
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
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Poslovili smo se od
prim. prof. dr. Gorazda Lešničarja

MI , VI , ONI

Tini Zbašnik v slovo
Ob 30-letnici oddelka sem v uvodu
zbornika prispevkov napisal, da se
delo na intenzivnem oddelku zaradi ljudi, ki tam delamo, nikoli ne
ustavi.
Zdaj vem, da to ni res …
V ponedeljek, 20. novembra, nas
je 20 minut pred enajsto na Oddelku za intenzivno interno medicino presunila grozovita novica,
da se je smrtno ponesrečila naša
najmlajša zdravnica Tina. Novica,
ki smo jo sprva nejeverno zanikali,
nato pa ji morali verjeti, novica, ki
bo zagotovo v vseh nas zapustila
sled bolečine, žalosti in nemoči. In
oddelek je obstal, ker sta ohromela
in onemela tudi um in razum, ker
je žalost neznosno bolela, ker je v
glavah kljuvalo vprašanje zakaj.
Tisto vprašanje, na katerega nikoli
ne bomo mogli odgovoriti.
Ostajajo pa dejstva, dejstva, ki so
trda, neizprosna, suhoparna in
dokončna – naše Tine ni več in je
nikoli več ne bo. Ne bo je več na
raportih, ne bo več njenih sporočil
– mogoče bom kakšno minuto zamudila – ki jih je kot skrajno vestna
sodelavka pošiljala zjutraj. Ne bo je
več na oddelku, kjer je pogosto popoldne ostajala še dolgo po končanem delovnem času, ker preprosto
ni končala vsega dela, ki si ga je zadala. Ne bo dežurna za silvestrovo,
čeprav je bila že razpisana, ne bo
zagovora njenega doktorata, pri
katerem sem ji bil mentor, in ki ga
še ni dokončala preprosto zato, ker
je bila preveč zahtevna do same
sebe. Ne bo še marsičesa drugega…
Vendar pa bo za temi dejstvi v nas
vedno živela tista Tina, ki je bila
povsem predana svojemu delu in
pacientom, Tina, ki nas je vedno
razumela in nam pomagala, če je
le mogla. Tina, ki je bila zagotovo
najbolj vesten in zanesljiv človek,
kar jih poznam. Človek z veliko začetnico, ki je vedno – tudi na račun
svojega čezmernega razdajanja
za bolnike – opravila vse delo in

saj so ji prav potovanja in spoznavanje različnih kultur omogočila širši pogled na življenje, kot je
sama zapisala.
Bili smo ponosni in veseli, da se je
odločila za interno medicino in za
delo na našem intenzivnem oddelku. Specializacijo je pričela 1.
julija 2008 in jo 28. maja 2014 tudi
končala. Tudi v času študija si je
širila strokovno obzorje, saj je del
specializacije opravila v Londonu,
kjer se je dodatno izpopolnila iz ultrazvočne diagnostike srca. Njena
mentorica in moja prijateljica, sicer
nepopustljiva Suzana Price, mi je
po njenem delu v Londonu dejala,
»Če so vsi tvoji zdravniki tako zavzeti za delo kot Tina, imaš pa res
zdravnica, ki je imela – morda celo srečo.«
preveč – izražen občutek odgovornosti do bolnikov in sodelavcev, kar je Končala je tudi prvi del podiplomdandanes žal izrazita izjema. Takšno skega doktorskega študija na MeTino smo spoznavali od leta 2007, ko dicinski fakulteti v Mariboru, kjer
se je zaposlila v naši bolnišnici, in jo so ji odobrili temo doktorske dido sedaj temeljito spoznali in takšna sertacije. Bil sem ji mentor, vendar
dela žal ne bova dokončala.
bo ostala v naših srcih in glavah.
Tina Zbašnik se je rodila 25. januarja Zaradi morilske ceste, zaradi spleta
1981 v Ribnici na Dolenjskem, osnov- dogodkov 20. novembra 2017.
no šolo je končala v Grižah. Po maturi
na Gimnaziji Lava v Celju, ki jo je opravila z odliko, se je vpisala na Medicinsko fakulteto v Ljubljani in diplomirala 19. oktobra 2006.
V svojem življenjepisu je zapisala:
»Vrednosti posameznika ne določa
samo njegovo strokovno znanje, ampak tudi izkušnje, čustva in občutek
za sočloveka, kar se ne da pridobiti iz
knjig ampak iz življenja.«

Ostal pa bo spomin, ostal bo zgled
za marsikatero delo, ki ga je Tina
opravljala in opravila toliko bolje,
predvsem pa bolj vestno kot večina izmed nas, ostal bo zgled za odnos do bolnikov in požrtvovalnost
pri delu. Ostala pa bo tudi boleča
vrzel, izguba sodelavke, ki je bila
za nas mnogo več kot lahko izraz
pove. Pravzaprav sem se povsem
jasno zavedel pomena notranje
povezanosti sodelavcev na našem
oddelku, ko sem slišal, kako se je
eden naših zdravnikov opravičil,
da ga uro ali dve ne bo v ambulanto. Dejal je: »Zaradi smrti v družini«
in imel je še kako prav.

Zato ji ni nikoli bilo dovolj le šolanje,
ampak je v šolah pridobljeno znanje
ves čas nadgrajevala in dopolnjevala.
Že v osnovni šoli je uspešno sodelovala na regijskih in državnih tekmovanjih, v gimnaziji se je izpopolnjevala
iz nemščine. Na fakulteti se je udeležila študentske izmenjave v Nemčiji Zbogom Tina, čeprav boš za vedno
in Litvi ter trimesečne humanitarne ostala med nami…
odprave v Ugandi. Za raziskovalno
delo s področja Parkinsonove bolezni
pod mentorstvom tedaj še docenta Prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med.
Oddelek za intenzivno interno
Pirtovška je dobila fakultetno Prešermedicino
novo nagrado. Zelo rada je potovala,
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Nepričakovana in kruta novica je
odjeknila na oddelku: naše Tine
ni več! Nejevero je zamenjala žalost, zanikanje se je spremenilo v
spomine.
Čeprav je bila Tina zdravnica, je
bila tudi z negovalnim timom našega oddelka neločljivo povezana. Njen spoštljiv odnos tako do
pacientov in svojcev, kot tudi do
nas sodelavcev, ni ostal neopažen. Šele ob izgubi drage prijateljice se zavedamo, kako veliko je
bilo njeno srce.
Draga Tina, za tabo je ostala
praznina, ki boli. Vedno boš v naših srcih. Tisti, ki ga imaš rad, nikoli ne umre. Le daleč, daleč je…
Za negovalni tim Oddelka za
intenzivno interno medicino
Darja Podsedenšek, mag. zdrav.soc. manag.

Dragi
prijateljici
v slovo!
Tina, odšla si, in to zelo boli.
Hvala ti, za vse trenutke, ki sva
jih preživeli skupaj.
Vedno se bom spominjala in
v mojem srcu imaš posebno
mesto, ki bo ostalo za vekomaj.
Neizmerno te bom pogrešala.
Dragica Jezernik
Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)
Solza, žalost, bolečina,
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli
(T. Pavček)

Delovni jubileji v novembru
in decembru 2017
10 LET
1. Boris Ban, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin
2. Mateja Gorjak, Dializni center
3. Petra Hohler, Oddelek za laboratorijsko medicino
4. Metka Klemenšek, Ginekološko-porodniški oddelek
5. Irena Peras, Služba za prehrano
6. Aleksandar Ranevski, Očesni oddelek
7. Bernarda Repas Zalokar, Služba za prehrano
20 LET
1. Draženka Dolenec, Služba zdravstvene administracije
2. Sonja Racman, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
30 LET
1. Vida Bobek, Služba za prehrano
2. Renta Hadler, Oddelek za transport in oskrbo bolnikov
3. Irena Lesjak, Oddelek za transport in oskrbo bolnikov
4. Marjana Ograjenšek, Oddelek za transport in oskrbo bolnikov
Vsem jubilantom čestitamo!

Zaključeni študiji zaposlenih
• Nina Preložnik, dipl. m. s., je 13. 6. 2017 zaključila podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobila strokovni naslov »magistrica zdravstvene nege«.

IZVOLITEV V NAZIV
• Janko Vlaović, dr. med., je bil izvoljen v naziv asistent in hkrati v primerljiv raziskovalni naziv asistent za področje interne medicine. Izvolitvena doba traja od 25. 9. 2017 do 25. 9. 2020.

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. marca 2018.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Stanje
zaposlenih
na 30. 11. 2017
(določen, nedoločen čas,
prihodi in odhodi v OKTOBRU IN
NOVEMBRU)
Stanje zaposlenih na dan 30. 11.
2017: 2002 delavca
Prihodi oktobra in novembra
2017
• 1 zdravnik specialist
• 6 zdravnikov specializantov
• 3 zdravniki brez specializacije/zdrav. po opravljenem sekundariatu – sobni zdravniki
• 10 zdravnikov brez specializacije/zdrav. po opravljenem
sekundariatu – pripravniki
• 1 univ. dipl. prav.
• 2 dipl. inž. radiol. tehnol.
• 2 dipl. inž. radiol. tehnol. –
pripravnika
• 1 dipl. fiziot.
• 1 dipl. fiziot. – pripravnik
• 8 dipl. m. s.
• 9 tzn – pripravnikov
• 2 tzn
• 2 farm. tehnika – pripravnika
• 1 farm. tehnik
• 2 bolničarja
• 3 zdravstveni administratorji
• 2 energetika V
• 1 vzdrževalec – tehnik
• 1 vzdrževalec IV
• 1 dietni kuhar – pripravnik
• 2 servirki
• 3 vzdrževalci perila

Novemu letu naproti
Ura neumorno beleži minevanje časa, ki ga včasih
niti ne čutimo: celo drobcena sekunda pušča sled v
našem življenju. Čas je dragocenejši od katerihkoli
dragih zakladov, je tisto, česar nimamo dovolj, zato
ga moramo preživeti modro. Ne moreš ga zaviti v
darilo in ga na božično jutro postaviti pod drevesce.
Čas se ne ukvarja s tem, da bi izpolnil naša upanja;
svoje delo opravi in zbeži. Ne moreš ga podariti,
lahko pa ga deliš.
V novem letu vam, sodelavke in sodelavci Splošne
bolnišnice Celje, želim visoke cilje, zanimive izkušnje
in izjemne dosežke. Želim, da se v službi počutimo
kot doma: udobno in varno. Leto 2018 naj bo polno
navdiha, kreativnosti in novih poslovnih in

osebnih zmag!

Branka Šket
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
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Odhodi v oktobru in novembru
2017
• 4 zdravniki specialisti
• 1 zdravnik specializant
• 5 zdravnikov brez specializacije/zdravniki po opravljenem sekundariatu –
pripravniki
• 2 dipl. inž. radiol. tehnol. –
pripravnika
• 1 mag. lab. biomed.
• 2 dipl. m. s./vms
• 3 tzn – pripravniki
• 2 tzn
• 1 bolničar
• 2 servirki III
• 3 vzdrževalci perila III
• 1 šivilja

oktober in november 2017
Ime in priimek

NAZIV

Pričetek
izobraževanja

Kraj napotitve

Mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.

Jesenski posvet v zdravstvu odgovornost v zdravstvu

5. 10. 2017

RIMSKE TOPLICE

Asist. mag. Franci Vindišar, dr. med.

Slovenian society of trauma surgeons

5. 10. 2017

MARIBOR

Mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.

20. jesensko srečanje ekonomistov in
poslovodnih delavcev v zdravstvu

12. 10. 2017

PTUJ

Matej Mažič, dipl. zn.

Letno permanentno usposabljanje med
nmp in pge Celje

16. 10. 2017

CELJE

Jure Nežmah, dipl. zn.

Letno permanentno usposabljanje med
nmp in pge Celje

16. 10. 2017

CELJE

Asist. dr. Dragan Kovačić, dr. med.

Jesenski posvet v zdravstvu odgovornost v zdravstvu

5. 10. 2017

RIMSKE TOPLICE

Andreja Strmčnik, dr. med.

Interna medicina

13. 10. 2017

LJUBLJANA

Asist. Lina Savšek, dr. med.

MSPARIS 2017 - 7th Joint ectims –actrims 25. 10. 2017

PARIZ

Stanka Habjanič, vms

Aktivna vloga pacienta in ms v procesu
zdravstvene obravnave

CELJE

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

Global alliance for muscoloskeletal healt
21. 10. 2017
2017 symposium 2017

BERLIN

Irena Dobovičnik, dipl. m. s.

Aktivna vloga pacienta in ms v procesu
zdravstvene obravnave

6. 10. 2017

CELJE

Leonida Perčič Šeligo, dipl. m. s.

Aktivna vloga pacienta in ms v procesu
zdravstvene obravnave

6. 10. 2017

CELJE

Mag. Janja Blatnik, dr. med.

Infektološki simpozij

20. 10. 2017

LJUBLJANA

Dr. Tanja Selič Kurinčič, dr. med.

Strokovno srečanje združenja za
infektologijo pri SZD

5. 10. 2017

MURSKA SOBOTA

Leonida Perčič Šeligo, dipl. m. s.

Kakovost in varnost v zdravstvu

26. 10. 2017

CELJE

Katja Tepeš, dr. med.

6. tečaj potovalne medicine

6. 10. 2017

LJUBLJANA

Renata Šibli, dr. med.

Zgodnje zdravljenje bolnikov s kvčb
z namenom doseganja dolgotrajne
remisije

2. 10. 2017

LEVEC

Ksenja Dobnik, univ. dipl. org.

Aktivna vloga pacienta in ms v procesu
zdravstvene obravnave

6. 10. 2017

CELJE

Damijan Slakan, dipl. zn.

Aktivna vloga pacienta in ms v procesu
zdravstvene obravnave

6. 10. 2017

CELJE

Barbara Hudournik, dr. med.

Kardigeni šok pri multipli sklerozi

6. 10. 2017

ŠIBENIK

Doc. dr. Roman Parežnik, dr. med.

Študentska konferenca: "Age
construction "

20. 10. 2017

MAGDEBURG

Sanja Zorić, dipl. m. s.

Kakovost in varnost v zdravstvu

26. 10. 2017

CELJE

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

Od kritične ishemije do amputacije in reh.
6. 10. 2017
pacientov po amputaciji sp. uda

LJUBLJANA

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

Internistični bolnik v rehabilitaciji

13.10.2017

LJUBLJANA

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

Zdravje šolarjev in mladostnikov v luči
pasti sodobnega življenja

6. 10. 2017

PORTOROŽ
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6. 10. 2017
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po potnih nalogih) za obdobje

MI , VI , ONI

Samo Kocuvan, dr. med.

Ao Trauma Course Advanced Principles of
3. 10. 2017
Fracture Management

BRDO PRI KRANJU

Janja Pajk, dr. med.

2017 AABB Meeting

6. 10. 2017

SAN DIEGO

Zoran Bolta, dr. med.

Jesenski posvet združenja hematologov
Slovenije

6. 10. 2017

PODČETRTEK

Bojana Jecel, mag. manag.

Aktivna vloga pacienta in ms v procesu
zdravstvene obravnave

6. 10. 2017

CELJE

Dejan Krušič, dr. med.

Ao Trauma Course Advanced Principles of
3. 10. 2017
Fracture Management

BRDO PRI KRANJU

Asist. dr. Drago Brilej, dr. med.

Ao Trauma Course Advanced Principles of
3. 10. 2017
Fracture Management

BRDO PRI KRANJU

Dario Kalacun, dr. med.

9th international symposium and hands19. 10. 2017
on course on spine instrumentation

MARIBOR

Žiga Samsa, dr. med.

9th international symposium and hands19. 10. 2017
on course on spine instrumentation

MARIBOR

Nuša Skutnik, dr. med.

Uporabni ekg 2017

21. 10. 2017

BLED

Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.

Aktivna vloga pacienta in ms v procesu
zdravstvene obravnave

6. 10. 2017

CELJE

Mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg.

Aktivna vloga pacienta in ms v procesu
zdravstvene obravnave

6. 10. 2017

CELJE

Tatjana Dvoršak, dipl. m. s.

Aktivna vloga pacienta in ms v procesu
zdravstvene obravnave

6. 10. 2017

CELJE

Mojca Sever, dr. med.

7. Majhnov dan

16. 11. 2017

CELJE

Nataša Koser Kolar, dr. med.

Dermatološki dnevi

10. 11. 2017

MARIBOR

Nataša Juhart, dipl. m. s.

Medicinske sestre in babice – ključne za
zdravstveni sistem

27. 11. 2017

BRDO PRI KRANJU

Asist. mag. Franc Vindišar, dr. med.

Kirurški dnevi – Stopna nujnosti pri
kirurškem bolniku

10. 11. 2017

PORTOROŽ

Matej Mažič, dipl. zn.

Urjenje intervencijskih služb v primeru
AMIK dogodkov

9. 11. 2017

LJUBLJANA

Dejan Ivič, tzn

Urjenje intervencijskih služb v primeru
AMIK dogodkov

9. 11. 2017

LJUBLJANA

Jure Knez, tzn

Urjenje intervencijskih služb v primeru
AMIK dogodkov

9. 11. 2017

LJUBLJANA

Rok Maček, dr. med.

Urjenje intervencijskih služb v primeru
AMIK dogodkov

9. 11. 2017

LJUBLJANA

Prim. Vladimir Weber, dr. med.

ESGO Congress 2017

4. 11. 2017

DUNAJ

Asist. dr. Ratko Delić, dr. med.

ESGO Congress 2017

4. 11. 2017

DUNAJ

Suzana Danojević, dr. med.

59. Tavčarjevi dnevi

9. 11. 2017

PORTOROŽ

Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med.

3. slovenski nevrološki kongres

10. 11. 2017

ZREČE

Asist. Lina Savšek, dr. med.

3. slovenski nevrološki kongres

10. 11. 2017

ZREČE

Anka Ošep, dr. med.

3. slovenski nevrološki kongres

10. 11. 2017

ZREČE

Mihaela Pavlovič, dr. med.

3. slovenski nevrološki kongres

10. 11. 2017

ZREČE

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

Kirurški dnevi – Stopna nujnosti pri
kirurškem bolniku

10. 11. 2017

PORTOROŽ

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

8th extended cee osteoporosis summitcurrent prospects in the management of
ost.

23. 11. 2017

LJUBLJANA

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

3. šola antikoagulacijske in
antiagregacijske medicine

25. 11. 2017

LAŠKO

Boris Ban, dr. med.

1. kongres otroške kirurgije

10. 11. 2017

LAŠKO
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1. kongres otroške kirurgije

10. 11. 2017

LAŠKO

Dean Sinožič, dr. med.

7. Majhnov dan

16. 11. 2017

CELJE

Sabina Škornik, dr. med.

7. Majhnov dan

16. 11. 2017

CELJE

Aleksandra Krznar,dr. med.

9. Baničevi dnevi: Okužbe pri starostnikih 24. 11. 2017

LAŠKO

Matej Breznar, dr. med.

9. Baničevi dnevi: Okužbe pri starostnikih 24. 11. 2017

LAŠKO

Maja Drolc, dr. med.

9. Baničevi dnevi: Okužbe pri starostnikih 24. 11. 2017

LAŠKO

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

Strokovni sestanek mednarodnega
raziskovalnega projekta mice:icu

3. 11. 2017

PADERBORN

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

Srečanje združenja za klinično kemijo in
laboratorijsko medicino

9. 11. 2017

LAŠKO

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

Strokovni sestanek Razvoj v anesteziji in
int. medicini

16. 11. 2017

KARLOVAC

Asist. Janko Vlaović, dr. med.

Šola intenzivne medicine - 1. Letnik

30. 11. 2017

ROGAŠKA
SLATINA

Mag. Štefka Krivec Krašovec, mag.
farm.

Urgentna medicina in laboratorijska
diagnostika

9. 11. 2017

LAŠKO

Mag. Lidija Gobec, mag. farm.

Urgentna medicina in laboratorijska
diagnostika

9. 11. 2017

LAŠKO

Petra Šepec, univ.dipl. kem.

Urgentna medicina in laboratorijska
diagnostika

9. 11. 2017

LAŠKO

Katarina Pritržnik, mag. farm.

Urgentna medicina in laboratorijska
diagnostika

9. 11. 2017

LAŠKO

Dr. Ana Golež, dr. med.

12th Mediterranean congress of physical
9. 11. 2017
and rehabilitation medicine

ST. JULIANS

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

5. slovensko-hrvaški simpozij
rehabilitacijske medicine

17. 11. 2017

DOLENJSKE
TOPLICE

Mateja Kugonič, dipl. m. s.

Učinkovit prenos znanja veščin in
kompetenc v op. zn

10. 11. 2017

PTUJ

Tanja Štubelj, vms

Učinkovit prenos znanja, veščin in
kompetenc v op zn

10. 11. 2017

PTUJ

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

Ninth Biennial Conference Pediatric Sleep
1. 11. 2017
Medicine

AMELIA ISLAND

Lea Školnik, dr. med.

1. kongres otroške kirurgije

10. 11. 2017

LAŠKO

Katarina Meštrovič Popović, dr. med. 1. kongres otroške kirurgije

10. 11. 2017

LAŠKO

Špela Capuder, dr. med.

1. kongres otroške kirurgije

10. 11. 2017

LAŠKO

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

Sekcija za otroško nevrologijo

29. 11. 2017

LJUBLJANA

Barbara Kvas, dr. med.

Sekcija za otroško nevrologijo

29. 11. 2017

LJUBLJANA

Samo Kocuvan, dr. med.

1. kongres otroške kirurgije

10. 11. 2017

LAŠKO

Julija Pavčnik, dr. med.

1. kongres otroške kirurgije

10. 11. 2017

LAŠKO

Ivica Nikolov, dr. med.

1. kongres otroške kirurgije

10. 11. 2017

LAŠKO

Dr. Irena Milotić, dr. med.

9. Baničevi dnevi: Okužbe pri starostnikih 24. 11. 2017

LAŠKO

Asist. dr. Drago Brilej, dr. med.

Kirurški dnevi – Stopna nujnosti pri
kirurškem bolniku

10. 11. 2017

PORTOROŽ

Dario Kalacun, dr. med.

Kirurški dnevi – Stopna nujnosti pri
kirurškem bolniku

10. 11. 2017

PORTOROŽ

Tina Balog Kotnik, dr. med.

Kirurški dnevi – Stopna nujnosti pri
kirurškem bolniku

10. 11. 2017

PORTOROŽ

Mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg.

Medicinske sestre in babice – ključne za
zdravstveni sistem

27. 11. 2017

BRDO PRI KRANJU
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Predstavitev robotskih kolorektalnih
operacij v Sloveniji na 1. kongresu
endoskopskih kirurgov Srbije
Asist. mag. Igor Černi, dr. med.

Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo

L

ansko leto (7. 6. 2016) je bilo ustanovljeno Združenje za endoskopsko kirurgijo Srbije (UEHS), zato mi
je predstavljalo povabilo srbskega
kolega, prof. dr. Srđana Mijatovića, k
aktivni udeležbi na njihovem prvem
kongresu endoskopskih kirurgov z
mednarodno udeležbo ne le veliko
čast, pač pa tudi velik strokovni izziv.
Kongres je potekal od 12. do 14. oktobra 2017 v hotelu Crowne Plaza
v Beogradu, pod pokroviteljstvom
Evropskega združenja za endoskopsko kirurgijo (EAES). Predstavljal je
pregled trenutnega stanja v laparoskopiji in torakoskopiji v Republiki
Srbiji, z udeležbo mnogih priznanih
mednarodnih strokovnjakov z vsega
sveta pa je ta zastavljeni okvir vsekakor presegel. Tako so skoraj tisoč
udeležencev že na začetku, poleg
predsednika UEHS prof. dr. Miloša
Bjelovića in predsednika kongresa
prof. dr. Slavka Matića, pozdravili še:
predsednik EAES Jaap Bonjer, predsednik edukacijskega odbora EAES
Marek Soltes, minister za zdravje Re-

publike Srbije Zlatibor Lončar in dekan Medicinske fakultete v Beogradu
Nebojša Lalić.
Strokovni program je obsegal teme s
področja kolona in rektuma, požiralnika in želodca, jeter in dvanajstnika,
bariatrije, torakalne kirurgije, urologije, ginekologije, otroške kirurgije, urgentne medicine, anestezije
in endokrine medicine. Priznanim
predavateljem iz Srbije, Hrvaške ter
Bosne in Hercegovine so se pridružili
še predavatelji iz Nizozemske, Velike Britanije, Francije, Italije, Rusije,
Švedske, Avstrije, Nemčije, Slovaške,
Romunije, Malte in tudi Južne Koreje.
V tej eminentni druščini, v kateri moram izpostaviti svojega dobrega prijatelja in pionirja endoskopske kirurgije, prof. dr. Ahmada Nassarja, smo
bili tudi trije Slovenci (poleg mene še
kolega Anton Crnjac in Bojan Krebs).
V Srbiji robotskih operacij še ne
izvajajo, zato je veliko pozornosti pritegnilo moje predavanje o
robotski kolorektalni kirurgiji v

Priznanje za najboljšo predstavitev

Sloveniji. Predstavil sem statistični
pregled opravljenih kolorektalnih
robotskih operacij, naše rezultate
in strokovne ugotovitve. S krajšim
filmom sem prikazal robotsko asistirano resekcijo rektuma, kar je zelo
nazorno in slikovito popestrilo celotno predavanje in mu s tehničnega
vidika dalo še večjo težo. Predavanje
je bilo sprejeto z navdušenjem, tako,
da sem občutil neko zadoščenje, ki
ga v Sloveniji, kljub velikemu trudu,
ki ga vlagamo v izvajanje robotskih
operacij skupaj z ekipo našega oddelka, žal še nisem doživel.
Celoten kongres, pa tudi obkongresno dogajanje je potekalo tekoče,
na organizacijsko zelo visoki ravni.
Svečani sprejem pri županu Beograda, banket v poslovnem centru Ušće
z ognjemetom, prijetno druženje v
eni izmed tradicionalnih gostiln na
Skadarliji ter gostoljubnost in ustrežljivost gostiteljev pa bodo, poleg zanimivih strokovnih tem, ostali vsem
nam v nepozabnem spominu.

Med predavanjem
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Gripa prihaja – cepite se
Dr. Tanja Selič Kurinčič, dr. med.

Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo

G

ripa (influenca) je akutna virusna
okužba dihal, ki lahko prizadene
vsakogar. Na svetu je pomembnem
dejavnik obolevnosti in smrtnosti.
Svetovna zdravstvena organizacija
ocenjuje, da vsako leto za gripo zboli
pet do deset odstotkov svetovne populacije, med 250.000 in 500.000 jih
zaradi gripe in njenih zapletov tudi
umre. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji
leta 2015 bilo prijavljenih 2137 obolelih, 21 jih je zaradi gripe umrlo.
Gripo pri ljudeh povzročajo virusi gripe tipa A, B in C. Za viruse gripe tipa A
je značilno, da lahko povzročajo epidemije, celo pandemije (najodmevnejša je španska gripa, povzročena s
podtipom H1N1, ki je razsajala v letih
1918–1919), obolijo pa lahko tudi ostali sesalci (npr. prašiči) in perutnina.
Virus gripe tipa B prizadene predvsem
ljudi, ne povzroča pa velikih epidemij,
tako kot tip A. Zgolj posamične primere gripe povzroča tip C.
Virus gripe se prenaša s kužnimi kapljicami, ki nastanejo pri govorjenju,
med kašljanjem in kihanjem (domet
kužnih kapljic je do enega metra). Ker
lahko virus na površinah preživi tudi
dan ali dva, ga lahko zanesemo z rokami na ustno ali nosno sluznico, če
se dotikamo onesnaženih površin in
si rok ne razkužimo ustrezno.
Inkubacijska doba (čas od okužbe
do nastopa zdravstvenih težav) je pri
gripi kratka, po stiku z virusom dovzetni ljudje zbolijo v roku enega do
petih dni. Začetek bolezni je nenaden
z občutkom mrazenja, visoko vročino, glavobolom, hudimi bolečinami
v mišicah (predvsem ledveni predel,
noge), bolečinami v žrelu, izrazito
utrujenostjo, kasneje se pridruži še
suh dražeč kašelj. Nekateri navajajo
tudi bolečine v očeh, lahko jih moti
svetloba. Pri otrocih so pogostokrat
pridružene prebavne težave, kot so
driska in bolečine v trebuhu. Pri starostnikih je lahko klinična slika povsem neznačilna in se lahko gripa kaže
kot visoko vročinsko stanje z motnjo
zavesti. Bolezen praviloma spontano
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izzveni v roku tedna dni, lahko pa se
ob prebolevanju pojavijo številni zapleti. Najpogosteje se gripi pridruži
sekundarna bakterijska pljučnica, ki
zahteva antibiotično zdravljenje. Zanjo so najbolj dovzetni starejši bolniki
oz. bolniki s pridruženimi srčnimi ali
pljučnimi boleznimi. Redko se gripa
zaplete s septičnim stanjem, vnetjem
srčne mišice ali prizadetostjo osrednjega živčevja.
Bolnik je najbolj kužen tik pred pojavom bolezenskih znakov in praviloma
prve dni bolezni (do sedem dni), virus
pa lahko več kot sedem dni izločajo
otroci in imunsko oslabljeni bolniki.
Gripo potrdimo z mikrobiološkimi
preiskavami, opravljamo bris nosno
-žrelnega prostora. V naši bolnišnici
imamo na voljo hitre teste na gripo,
vendar negativen hitri test gripe ne
izključi. V mikrobiološkem laboratoriju opravljajo molekularno preiskavo
(PCR) na virus gripe, prav tako iz brisa
nosno-žrelnega prostora.
Osnovni laboratorijski testi navadno
niso povedni. Ob prebolevanju gripe
v začetni fazi lahko vidimo blažjo levkopenijo, nato so vrednosti levkocitov v mejah normalnih ali celo nekoliko povišane. Vrednosti C-reaktivnega
proteina (CRP) so pri nezapleteni gripi
praviloma v mejah normalnih ali blago povišane.
Pri večini bolnikov se odločimo za
simptomatsko zdravljenje, ki vključuje zadosten vnos tekočin in po
potrebi zdravila za zniževanje telesne
temperature. Specifično protivirusno
zdravljenje z oseltamivirjem ali zanamivirjem predpišemo pri bolnikih,
ki zaradi težjega kliničnega poteka
potrebujejo bolnišnično zdravljenje.
Zdravimo pa tudi tiste s tveganjem

Želimo vam lepe praznične dni ter zdravja, sreče,
osebnega zadovoljstva, uspehov pri delu,
predvsem pa naj se vam uresničijo drobne želje
sleherni dan v prihajajočem letu.
Kolektiv oddelka ORL

Želimo vam vesele božične in novoletne praznike.

Naj bo leto 2018 zdravo, mirno
ter polno medsebojnega spoštovanja
in osebnega zadovoljstva!

Kolektiv Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Praznični dnevi veselo hitijo,
skrite misli in želje budijo.
Naj prinesejo pričakovanja
in uresničijo sanje,
odkrijejo modrosti
in natrosijo radosti.
Vsem zaposlenim v bolnišnici srečno in uspešno leto 2018.

za težak potek gripe, kot so nosečnice in porodnice do 14 dni po porodu,
otroke mlajše od dveh let, osebe s
kroničnimi boleznimi (npr. srčno-žilne, pljučne, bolezni ledvic, hematološke bolezni, bolezni jeter, nevrološke
okvare), bolnike z imunsko oslabljenostjo. Z zdravljenjem je treba začeti
čim prej v poteku bolezni, najbolje v
prvih dveh dneh. Kadar pa gre za težak potek bolezni, je smiselno pričeti
zdravljenje tudi kasneje.
Najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje okužbe je cepljenje proti gripi,

Kolektiv Ginekološko-porodniškega oddelka
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ki je priporočeno za vse zdravstvene
delavce. Pomembno je tudi za vse
starejše od 65 let, bolnike, ki imajo
kronične bolezni srca, pljuč, ledvic,
sladkorno bolezen, rakave bolezni,
kakršnokoli imunsko pomanjkljivost
ali dobivajo imunosupresivna zdravila. Cepljenje je priporočeno tudi nosečnicam in otrokom, starim od šest
mesecev do dveh let.

ja). S kapljično izolacijo skrbimo za
preprečevanje prenosa okužbe s
kapljicami bolnika ob kašljanju, kihanju in tudi govorjenju. Do prenosa

Ne smemo pa pozabiti na osnoven
ukrep za preprečevanje vseh respiratornih okužb, na tako imenovano
higieno kašlja. Kašljamo ali kihamo v rokav oz. robčke, ki jih sproti
odstranjujemo, skrbeti pa moramo
za poostreno higieno rok in si roke
umijemo vsakič, ko jih onesnažimo
z izločki.

Jutrišnji svet pripada tistim,
ki zaupajo miku svojih sanj,
z ustvarjalnostjo gradijo
prihodnost
in verjamejo v to, kar delajo.
Naj vam leto 2018 mine v
zavetju ljubezni,
ustvarjalnosti, dobrega
sodelovanja in osebne sreče.

Zaščitna protitelesa se po cepljenju
lahko razvijejo že po tednu dni, medtem ko se pri starejših pojavijo šele 14
dni ali celo več po cepljenju.
Ker je zaščita po cepljenju kratkotrajna in ker se virus gripe zelo hitro spreminja, se je treba proti gripi cepiti
vsako leto.
Od stranskih učinkov po cepljenju se
najpogosteje pojavlja lokalna reakcija
v obliki rdečine ali otekline na mestu
vboda. Redko se pojavijo visoka vročina, bolečine v mišicah, utrujenost.
Tako lokalne kot sistemske reakcije
izzvenijo v dveh dneh. Izredno redko
se pojavijo alergijske reakcije na cepivo.

Kolektiv nevrološkega
oddelka

Proti gripi se je še smiselno cepiti,
vse dokler ne pride do pomembnega
upada števila novo obolelih. V naši
bolnišnici smo v letošnjem letu cepili že 220 zaposlenih. Če bi se še želeli
brezplačno cepiti v tem letu (do 31.
12. 2017), se lahko brez predhodne
najave od ponedeljka do petka v dopoldanskem času zglasite v ambulanti NIJZ na Ipavčevi 18 v Celju med 8.
in 12. uro.
Pri hospitaliziranih bolnikih z gripo
izvajamo ukrepe kontaktne izolacije
z obvezno uporabo zaščitne maske
(tako imenovana kapljična izolaci-
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okužbe lahko pride tudi pri posegih,
kot so: aspiracije, endotrahealna intubacija oz. respiratorna fizioterapija. Bolnika namestimo v izolacijsko
sobo oz. izvajamo kohortno izolacijo. Zelo pomembna je ustrezna higiena rok (razkuževanje) ter poostreno
razkuževanje bolnikove okolice (npr.
ograje, kljuke) in medicinskih pripomočkov.

Z DRAVS T VE NA NE G A

Življenjski slog in športna aktivnost
vplivata na delovno uspešnost
Bojana Jecl, mag. zdr. nege
Travmatološki oddelek

V

zadnjih nekaj letih se spremembe
v družbi odvijajo z zelo veliko hitrostjo. Zasluge zato ima seveda človek, predvsem njegovo hrepenenje
po nečem novem. Živimo v času, ki ga
je zajela komunikacijska tehnologija.
Ta nam je olajšala prenekatero delo,
človeka in njegove gibalne aktivnosti
pa je postavila ob rob. S tem je omejila tudi čas in priložnost za gibanje.
Sedeč način življenja, ki je vedno bolj
pogost, lahko v prihodnosti predstavlja velike težave za javno zdravje.

vstvene težave – podobno, kot če bi
na dan pokadili škatlico cigaret.
Hiter tempo življenja nam onemogoča zavedanje našega nezdravega
načina življenja. Pogosto se »stop
znak« v našem življenju pojavi takrat,
ko telo ne zmore več slediti našemu
umu. Radi bi postorili še marsikaj,
vendar ne zmoremo. Stres, ki ga vsakodnevno doživljamo in »shranjujemo« v svoje telo, je eden izmed tistih,
ki postavi »stop znak« našemu hitenju. Skušamo se mu izogniti, vendar
je ta običajno močnejši, zato pusti
posledice. Preobremenjenost v službi, nezdravo prehranjevanje ter pomanjkanje športa in rekreacije pripomorejo k temu, da se v našem telesu
razvijajo razne težave in bolezenska
stanja.
»Zdravje ni vse, vendar je brez zdravja vse drugo nič« – tega se je že pred
več kot 200 leti zavedal nemški filozof Schopenhauer. Ob tem se mi poraja vprašanje, ali se mi zdravstveni
delavci tega zavedamo? Tako radi
govorimo o tem, kaj je zdravo in kaj
ni. Izvajamo promocije, kako pomembno je zdravo prehranjevanje,
kako pomembna je gibalna aktivnost
v vseh življenjskih obdobjih. Kljub
našemu znanju, kako pomembno je
bolj zdravo življenje, vsi zdravstveni

delavci ne skrbimo za svoje zdravje, kot bi morali. Zavedanja, da ima
telesna vadba zelo ugoden vpliv na
zdravje, je še vedno premalo. Najnovejše raziskave dokazujejo koristnost
telesne vadbe za zdravje. Pri ljudeh,
ki so v dobri telesni kondiciji, naj bi
se splošno tveganje smrti in smrti
zaradi srčno-žilnih bolezni zmanjšalo za 50 %. Iz raziskav je razvidno,
da so ljudje, ki so telesno bolj aktivni,
manj anksiozni, depresivni in imajo
bolj intenzivno možgansko aktivnost.
Aerobna aktivnost in trening moči
delujeta preventivno in tudi terapevtsko. Športno kreativni ljudje navajajo večjo učinkovitost pri delu, boljše
počutje, večjo koncentracijo oz. pozornost. Seveda lahko rečemo, da je
nekaj telesne aktivnosti bolje kot nič,

V TEH DNEH PREJEMATE MNOGA VOŠČILA:
ENA SO ROMANTIČNA, DRUGA BOLJ STVARNA,

Prav zaradi sedenja postaja naša drža
vedno bolj sključena in nenaravna,
porušena je harmonija mišic. To vodi
v vse pogostejše bolečine in degeneracije v naši hrbtenici, kar že pogosteje občutijo vedno mlajše generacije. Sedeč način življenja lahko skrajša
življenjsko dobo. Analize kažejo, da
lahko manj kot tri ure sedenja na dan
podaljša življenjsko dobo za dve leti.
Mnogi znanstveniki primerjajo sedenje s škatlico cigaret, kajti prepričani
so, da več kot šest ur sedenja na dan
prinaša povečano tveganje za zdra-

ENA IZVIRNA, DRUGA URADNA IN SUHOPARNA.
KAJ NAJ VAM ZAŽELIMO MI?
NAJ BO NAŠA ŽELJA TOKRAT NASVET:
NE POZABITE NASE,
IMEJTE SE RADI,
HITITE POČASI,
LJUBITE ŽIVLJENJE,…

SREČNO 2018 VAM ŽELI
ODDELEK ZA SPLOŠNO IN ABDOMINALNO
KIRURGIJO
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vendar zdravstveno ugodnejši učinki
naraščajo z močnejšo in pogostejšo
intenzivnostjo telesne vadbe.
Svetovna zdravstvena organizacija
(SZO) opozarja, da je vodilni vzrok za
razvoj bolezni (srčno-žilne bolezni,
diabetes, rak,…) prav nezadostna telesna aktivnost. Opozarja tudi na to,
da je treba že otrokom zagotoviti najmanj eno uro športne vadbe dnevno,
saj kar več kot 80 % mladostnikov ni
dovolj telesno aktivnih. SZO želi do
leta 2025 delež telesno aktivnih mladostnikov povečati vsaj za 10 %.
Najnovejša ameriška priporočila poudarjajo, da ni pomembno le, da se
gibljemo, ampak spodbujajo intenzivnost in trajanje telesne vadbe. Telesne aktivnosti, ki prikazujejo pozitivne učinke zdravja, so 150-minutne
zmerno intenzivne aerobne aktivnosti ali 75-minutne intenzivne telesne
vadbe tedensko. Dodatno bomo koristili našemu zdravju, če odrasli vsaj
300 minut vsak teden opravljamo
zmerno intenzivne vaje, ali 150 minut
tedensko intenzivne aerobne aktivnosti. Z redno športno aktivnostjo
krepimo naš imunski in gibalni sistem, izboljšamo vitalnost, presnovo,
srčno-žilni sistem, poveča se naša
miselna zmogljivost, čustveno smo
razbremenjeni, izboljšata se spanec
in samopodoba. Vse to pa vliva na
našo produktivnost in ustvarjalnost
pri delu. Še vedno, kljub priporočilom, nimamo jasno postavljene meje,
koliko telesne vadbe je potrebne za
zdravstveno dobrobit.

debelosti in prekomerna telesna teža
v razvitem svetu in v EU naraščata. V
Sloveniji se povečuje delež debelih in
zelo debelih ljudi (predvsem moških).
Slovenski otroci so med državami
srednje Evrope celo na prvem mestu.
Čezmerno hranjenih ali debelih naj bi
bila skoraj četrtina petnajstletnikov in
13 % enako starih slovenskih najstnic.
Poudariti je treba, da smo v Evropi
edini, ki nam je uspelo zajeziti trend
naraščanja debelosti, ki je zdaj že
peto leto v upadanju. Spreminjanje
prehranjevalnih navad vodi k uspehu.
Povečalo se je uživanje sadja. Otroci
in mladostniki pogosteje zajtrkujejo
(malo manj kot polovica vsak dan).
Vedno manj mladih vsak dan uživa
sladke pijače (15-letniki z 48 % na
28,4 %). Uporabljamo manj masti in
več oljčnega olja. Čeprav se debelost
zmanjšuje, je treba nadaljevati z ukrepi, saj ima večjo težo od priporočene
še vedno kar petina deklet in četrtina
fantov.

Zdrava prehrana prav tako kot gibanje vpliva na dobro počutje posameznika, čeprav se tega premalo zavedamo. Vpliva na delo, učenje, igro
in preprečevanje bolezni. Incidenca
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Poudarek zdravega prehranjevanja je
na številu obrokov in času, ki ga posvetimo prehranjevanju. Mnogokrat
se na delovnih mestih prehranjujemo
kar na hitro in stoje. Zdrav način prehranjevanja vključuje uživanje hrane,
ki ne vsebuje snovi, ki bi škodovale
zdravju. S spremembami v predelavi in pridelavi hrane se je spreminjal
tudi koncept prehranjevanja in zdrave prehrane. Nutricionisti in razni
strokovnjaki s področja hrane so na
podlagi raziskav posegli v piramido
zdrave prehrane. Za lažjo predstavo,
po kateri hrani moramo več posegati,
se sedaj uporablja tudi t.i. prehranski
krožnik. Ta prikazuje razporeditev posameznih živil, količino in priporočeno razmerje.
Zelenjava in sadje sta v ospredju, saj
skupaj zavzemata polovico krožnika,
od tega je večji del namenjen zelenjavi. Drugo polovico zapolnjujejo
žita in beljakovine. Priporočena so
polnozrnata žita, med beljakovinami

Z DRAVS T VE NA NE G A

delamo v izmenah, smo preutrujeni,
imamo preveč hišnih opravil, dela z
otroci,...
Prav tako je pri prehranjevanju. Izsledki še vedno prikazujejo nezdravo
prehranjevanje Slovencev. Naš vnos
hrane je še vedno večji, kot je poraba, in število obrokov premajhno. Še
vedno zaužijemo premalo zelenjave,
prehranskih vlaknin in sadja.
Predvsem moramo spremeniti našo
miselnost, da zdrava prehrana največkrat ni dobra. Zato poskrbimo, da
svojih obrokov ne bomo zaužili kar
tako mimogrede, stoje, s sendvičem
v rokah,... Ne glede na okoliščine skušajmo poskrbeti, da na našem jedilniku ne bo samo nezdrava hrana.
prednjačijo ribe, perutnina, stročnice in oreščki. Uporabljajmo zdrave
maščobe in pijmo vodo in tekočine
z malo ali nič dodanega sladkorja. Izsledki prikazujejo, da je mediteranska
prehrana v Sloveniji med bolj zdravimi.
Zaposleni se moramo učinkovito spopadati z vsemi novostmi in spremembami, pa tudi s povečanim obsegom
dela. Na eni strani tehtnice je pacient,
na drugi naš nadrejeni. Oba od nas
pričakujeta popolnost. Delati moramo kakovostno, biti vljudni, strokovno podkovani, nasmejani, zagotavljati varnost, imeti vse vrednote, ki se jih
od zdravstvenega osebja pričakuje.
Vsi ti pritiski, ki smo jih deležni, se kopičijo v telesu. Kako se na njih odzovemo, je odvisno od telesne in duševne pripravljenosti. Lahko se s stresom
spopademo in ga premagamo ali mu
dopustimo, da nas »nažira«. Mnogi izmed nas z različnimi aktivnostmi krepimo telo in duha.

Drage sodelavke in sodelavci.
Naj bo prihajajoče leto angelsko, božansko,
cvetoče,
čarobno,
darežljivo,
enkratno,
fantastično, glamurozno, hvaležno, iskrivo,
jasno, krasno, laskavo, mistično, nepozabno,
omikano, prijetno, radostno, srečno, škrlatno,
toplo, ustvarjalno, vedro, zanosno, žareče.

Obiskujemo razne športne aktivnosti,
kot so: tek, nogomet, košarka, odbojka, fitnes, joga, aerobika, pilates, hoja,
pohodništvo,… Velik delež zaposlenih še vedno čaka na »kavču«, da se
bodo težave, s katerimi se soočamo,
kar same razrešile. Ni tako, s čakanjem samo omogočimo stresu, da se
dokončno naseli v naše telo in odpira vrata najrazličnejšim bolezenskim
stanjem. Vse to seveda negativno
vpliva na našo produktivnost pri delu.
P

To vam želi Služba za notranjo revizijo in z njo
Irma Kovač

repogosto se opravičujemo z izgovori, da nimamo časa za rekreacijo, kajti
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Opomnik: Ne pozabite si tudi letos znižati dohodnine!
Akcija »Brez vstopnih stroškov«, ki jo v Modri zavarovalnici pripravimo vsako leto, je v polnem teku. Z akcijo tudi vam,
zaposlenim v SB Celje, omogočamo, da si ob koncu leta še ugodneje znižate dohodnino in hkrati poskrbite za boljšo pokojnino.

Do 1.400 evrov
prihranka
pri dohodnini

Osebni izračun vašega prihranka:
080 23 45
Spletni kalkulator
info@modra-zavarovalnica.si

Modra vam
podari
vstopne stroške

Do konca leta 2017 si lahko zagotovite
posebno ugodnost - vplačilo brez vstopnih
stroškov.

Varčevanje za
prihodnost   

Zaupa nam že več kot 270.000 varčevalcev.
Dodatno pokojnino pa izplačujemo več kot
18.000 prejemnikom.

Podatki za plačilo po posebni akciji
TRR sklada: SI56 0510 0801 1777 732 (Abanka)
Sklic: SI00 88041611-vaša davčna številka
Posebna ponudba tudi za vaše družinske člane
Posebna ugodnost velja za začetek varčevanja v Modrem krovnem pokojninskem skladu - t. i. skladu življenjskega cikla.
Družinski član lahko v skladu življenjskega cikla samostojno varčuje z enakimi vstopnimi stroški, kot veljajo za delodajalca družinskega člana, ki že varčuje pri Modri zavarovalnici. Prav tako pa mu za vplačila do 29. decembra 2017 podarimo
vstopne stroške.
Preverite našo ponudbo na www.modra-zavarovalnica.si.

Potrebujete več informacij?
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na 080 23 45,
od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro ali na info@modra-zavarovalnica.si.

Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
info@modra-zavarovalnica.si, 080
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Modri kotiček

S VE T U JE MO, POJAS NJUJE MO

Zakorakaj k zdravju!
Marija Travner

Strovni vodja Skupine za samopomoč bolnikov z rakom Celje

raku trebušne slinavke.
Skupina se srečuje vsako drugo sredo
v mesecu v prostorih kirurške sejne
sobe. Pogovarjamo se o doživljanju
bolnikov, ki zbolijo za rakom. Največ
jim pomeni, da jih razumejo, saj so v
skupini vsi, ki imajo za sabo tovrstno
izkušnjo.
Občasno imamo tudi predavanja –
vsa so pro bono:
• prim. Slavomir Milovanović nas
vsako leto pouči o anesteziji, imeli
smo tudi tečaj oživljanja;
• prof. zdr. vzgoje, Bernarda Žagar,
nas seznani s sladkorno boleznijo
in preventivo;
• prim. Koren nam je predstavil ginekološke rake;
• gospa Fanika Burjan nam je pre-

T

o je geslo akcije Društva onkoloških bolnikov Slovenije (DOB),
katere namen je ozaveščati o najbolj
razširjenih rakih pri moških in o tem,
kaj lahko naredijo zase, predvsem
z vsakodnevnim gibanjem oziroma
hojo. Nosilec akcije »Pravi moški skrbi
zase« je DOB v sodelovanju z Onkološkim inštitutom, Fakulteto za šport in
Ministrstvom za zdravje. Akcija »Pravi
moški skrbi zase« teče že od l. 2016.
Tudi člani Skupine za samopomoč
bolnikov z rakom Celje so na stojnicah v Splošni bolnišnici Celje in Zdravstvenem domu Celje 15. 11. 2017
pripomogli k osveščanju in doživeli
dober odziv bolnikov in zaposlenih.

davala o zeliščih.
Poleg teh srečanj imamo še planinske
pohode, zeliščarski pohod, udeležimo se hoje-teka v Žalcu, spoznavamo
Slovenijo, pred novim letom obiščemo gledališče.
Sprva je skupina delovala kot skupina za samopomoč žensk po operaciji dojke, vendar je čas pokazal, da je
podpora pomembna za vse bolnike
z rakom in letos se nam je pridružil
tudi moški. Še veliko se da postoriti in
prizadevamo si, da bi bolni in zdravi
vedeli za nas.
Predvsem bi se v imenu članov skupine zahvalila mag. Ferjancu, Suzani
Prezelj in vsem, ki nam pomagate, da
naše poslanstvo dobro teče.

Če želite informacije, nas lahko pokličete:
Fanika Sikole, prostovoljka koordinatorka, 070 819 745
Marija Burjan, prostovoljka, 041 475 716
Marija Travner, strokovni vodja, 031 536 502

Naša skupina deluje že 24 let. Dejavni
smo na več področjih:
• psihosocialna rehabilitacija bolnikov z rakom,
• osveščanje javnosti o raku in dejavnosti skupine v domačem okolju,
• sodelovanje v akcijah DOB-a,
• sodelovanje z drugimi skupinami
in društvi.
Predstavljamo se na stojnicah ob
svetovnem dnevu boja proti raku, v
rožnatem oktobru, mesecu boja proti
raku dojk, v novembru je mesec boja
proti raku mod, pljučnemu raku in Priznanje za najboljšo predstavitev
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Varstvo osebnih podatkov pacientov v praksi
Katja Ramšak, univ. dipl. prav.
Pravna služba

Z

dravstveni delavci pri opravljanju
svojega dela obdelujete občutljive osebne podatke pacientov. S pacientovimi zdravstvenimi in drugimi
osebnimi podatki morate zdravstveni
delavci in zdravstveni sodelavci ravnati v skladu z načelom zaupnosti in
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov. Na podlagi Zakona o pacientovih pravicah ima posameznik
pravico podati izvajalcu zdravstvene
dejavnosti izjavo, s katero opredeli,
komu izvajalec njegovih zdravstvenih
podatkov ne sme posredovati.

Varstvo zaupnosti v zdravstvu urejajo
tudi Evropske smernice za zdravstvene delavce o zaupnosti in zasebnosti
v zdravstvu, ki govorijo o tem, da imajo vsi pacienti pravico do zasebnosti
in upravičeno pričakujejo, da bodo
zaupnosti njihovih osebnih podatkov
dosledno varovali vsi, ki delujejo na
področju zdravstva. Vsak pacient ima
pravico do zasebnosti, dolžnost zaposlenih v zdravstvu pa je, da ne glede
na način, na katerega so bili podatki
pridobljeni ali posredovani, vzdržujejo zaupnost podatkov.

Informacijski pooblaščenec priporoča, da pacient sam na obrazcu vnaprej določi režim sporočanja informacij o zdravstvenem stanju. Otrok z
dopolnjenimi 15 leti starosti postane upravičen samostojno odločati o
tem, komu se lahko razkriva njegovo zdravstveno stanje. Seznanitev z
zdravstveno dokumentacijo lahko
prepove celo staršem.

V nadaljevanju vam predstavljamo
nekaj izmišljenih primerov, ki vam
bodo mogoče v pomoč pri vsakdanjem delu:
1. Po telefonu pokliče Janez Novak
in pove, da kliče zaradi informacij za
svojo mamo Cecilijo Novak, ki naj bi
jo danes, po navedbah njenih sosedov, pripeljali v našo bolnišnico. Janez Novak še pove, da se mu mama
že od včeraj ne javi na telefon, da on
stanuje v Ljubljani in je nikakor ne
more priklicati.
Za začetek je treba poudariti, da se je
pri klicih, pri katerih je razkritje podatkov dopustno, pred tem treba prepričati o identiteti klicatelja, in sicer z različnimi metodami: uporaba gesel, klic z
javljene številke, povratni klici, osebno
poznanstvo, uporaba kontrolnih vprašanj in podobno.
Podatka o hospitalizaciji ne smemo
sporočiti. Če je pacient sposoben za privolitev, ga spodbudimo k vzpostavitvi
stikov s svojci ali pa ga zaprosimo za
privolitev glede razkrivanja informacij.
Če ni sposoben za privolitev, je treba
poskusiti vzpostaviti stike z osebami,
ki imajo pravico do nadomestnega
odločanja o njegovi zdravstveni oskrbi (razen, če je za določene osebe to
prepovedal). Če je klicatelj eden izmed
omenjenih upravičencev, ga povabimo
na osebni obisk, ob katerem se mora
prej še legitimirati in izkazati sorodstveno oziroma drugo pravno priznano
razmerje. Če je klicatelj pacientov skrb-
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nik, je tudi upravičenec od informacij.
2. V bolnišnico osebno pride Janez
Novak in nam pove, da išče svojega
brata Jožeta Novaka. Janez Novak
nam pove, da ga je brat Jože Novak
klical po telefonu, da je bil sprejet v
Splošno bolnišnico Celje, vendar mu
ni povedal, na kateri oddelek.
Če je pacient sposoben za privolitev,
brat ni upravičenec do informacij, razen če je pacient v to privolil. V tem primeru obiskovalcu sporočimo, da bomo
preverili sprejeme in pravne podlage
za razkritje ter pacienta vprašamo, ali
dovoli razkritje informacije in obisk. Če
pacient ni sposoben za privolitev, je treba poskusiti vzpostaviti stike z osebami, ki imajo pravico do nadomestnega
odločanja o njegovi zdravstveni oskrbi
(razen, če je za določene osebe to prepovedal).
3. Svojci pokličejo ali pa osebno
pridejo v bolnišnico in povedo, da
so jih klicali iz Doma starejših občanov, kjer biva njihov sorodnik, da
so njihovega očeta odpeljali v našo
bolnišnico in sedaj jih zanima, kje se
nahaja.
Ravnamo smiselno enako kot v točkah
1 in 2. Svojci podatek o napotitvi dobijo
v Domu starejših občanov.
4. Iz Doma starejših občanov kličejo, kaj se dogaja z njihovim oskrbovancem, ki je bil pripeljan v Urgentni center naše bolnišnice.
Osebje Doma starejših občanov načeloma ni upravičeno do informacij,
razen če je pacient v to privolil. Če gre
za pogodbenega zdravnika Doma
starejših občanov, se ta lahko seznani
z informacijami po splošnih pravilih.
Dokončen odgovor je odvisen od okoliščin posameznega primera, torej od
razloga telefonskega klica oziroma namena uporabe podatkov, saj ni izključen kakšen specifičen primer, ko je posredovanje podatkov Domu starejših
občanov dopustno tudi brez privolitve
(npr. v delu, ki se nanaša na zdravstveno obravnavo, nujni izjemni primeri).
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Pravni kotiček
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Jezikovni kotiček
Sklanjanje
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

V

prejšnjem prispevku sem naštela nekaj samostalnikov ženskega spola, pri katerih se zelo pogosto pojavljajo napake pri njihovem sklanjanju. V tokratnem bom
navedla nekaj najpogostejših problemov pri sklanjanju
samostalnikov moškega spola.
1. Nekateri samostalniki moškega spola se končajo na
-a, kar je sicer bolj značilnost samostalnikov ženskega spola (npr.: sluga, vodja, vojvoda, pismonoša, …).
Te samostalnike običajno sklanjamo po vzorcu druge moške sklanjatve, ki ima enake končnice kot prva
ženska, lahko pa tudi po vzorcu prve moške sklanjatve, a je to manj običajno:
EDNINA

DVOJINA

MNOŽINA

sluga

slugi

sluge

sluge

slug

slug

slugi

slugama

slugam

slugo

slugi

sluge

(pri) slugi

(pri) slugah

(pri) slugah

(s) slugo

(s) slugama

(s) slugami

2. Pri samostalnikih moškega spola je problem tudi daljšanje osnove, saj nekateri samostalniki pri sklanjanju
osnovo podaljšajo bodisi s -t ali z -j (oče, očet-a; France, Francet-a, Kette, Kettej-a, semafor, semaforj-a, …).

Teh samostalnikov sicer ni zelo veliko, si jih pa enostavno moramo zapomniti, saj jih je skoraj nemogoče
»stlačiti« v eno pravilo brez več izjem.
3. Precej več je takih, ki osnovo podaljšajo samo v dvojini in množini, in sicer z -ov. To so skoraj izključno enozložni samostalniki (grad, gradov-i; jez, jezov-i; gozd,
gozdov-i, cvet, cvetov-i, vrh, vrhov-i, …), izjema je samostalnik veter (vetrov-i).
4. Problem so tudi pretežno prevzeti samostalniki, ki
se končajo na nenaglašeni -o, -e ali -u. Pri teh se osnova ne podaljša (kino, finale, Oslo, Ionescu, …). Še
posebej je problem zato, ker je med njimi tudi nekaj
domačih (sonce, sinko, …) ali takih, ki jih čutimo kot
domače, npr. osebna imena, ki smo jih prevzeli že
davno (Marko). Pri teh se zelo pogosto zgodi, da jih
sklanjamo s podaljšano osnovo, še posebej v pogovornem jeziku ali narečjih. Pravilno je sklanjanje brez
podaljšanja (Mark-o, Mark-a Mark-u …; sink-o, sink-a,
sink-u, … Ionesc-u, Ionesc-a, Ionesc-u, … ).
5. Pogosta napaka je tudi neupoštevanje glasovnih
sprememb. Za glasovi č, ž, š, c, j in dž namreč o preide v e, torej imamo namesto končnic -om, -ov, -oma
končnice -em, -ev, -ema (stric-em, bič-em, nož-em,
koš-em, boj-em, bridž-em; tekač-ema, mož-ema, noj
-ema; konj-ev, meč-ev, robc-ev, …).
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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Novo leto je kot bel
nepopisan list…
Pobarvaj ga s sanjami,
posuj z ljubeznijo,
popiši z neverjetnimi dosežki
in okrasi s čudeži.
Srečno 2018!
Kolektiv Oddelka za
ortopedijo in športne
poškodbe

Želimo vam:
toliko optimizma, da ga boste lahko dajali drugim;
toliko moči, da vas ne bo zlomila nepopolnost sveta;
toliko miru, da boste ohranili jasne oči in smisel za
lepoto tistih najbolj vaših trenutkov življenja.
Vesele božične praznike in srečno novo leto 2018!

Kolektiv oddelka za hematologijo in onkologijo

Odhaja čas, odhajajo ljudje, mimo nas gre vsakdan.
Ustavimo se za trenutek, ohranimo čas v lepem
spominu in ljudi v srcih, veselimo se časa,
ki prihaja, in ljudi, ki nam
prihajajo naproti.
Prižgimo sveče,
napolnimo
krožnike
s prazničnimi
dobrotami
in v kozarce
nalijmo žlahtno
kapljico.
Smelo poglejmo
v prihodnost.
Vzemimo si čas.
Začnimo na dobrih temeljih.
Ni potrebno, da bo novo leto uspešno, naj pa bo
srečno!
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino
operativnih strok in terapijo bolečin
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Kakor utrinki izginjajo leta v večnost.
Iskreno želimo, da bodo vaš utrinek
z letnico 2018
zaznamovali zdravje, sreča, mir, zanimive
izkušnje in izjemni dosežki.

Kolektiv Oddelka za bolezni prebavil

Ob iztekajočem letu in pričakovanju novega je čas, ko drug drugemu
iskreno zaželimo dobro leto.
Vsem želimo lepe božične praznike, srečo in zdravja v novem letu 2018.
Mag. Dušan Kragelj s sodelavci

»Jutrišnji svet pripada tistim,
ki zaupajo miku svojih sanj,
z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost
in verjamejo v to, kar delajo.«

Sončna ura dobro ve,
šteti temnih ur ne sme,
kaj zato, če temno
danes je vse nebo,
jutri zlato sonce bo.
Delaj, kakor te uči,
štej le svetle sončne dni,
če ti je kdaj hudo,
kar pozabi na to,
saj bo jutri spet lepo.
(F. M. Ježek)

Za sodelovanje v letu 2017 se
vam zahvaljujemo sodelavci
Sektorja za finance in računovodstva:
Finančne službe,
Nabavne službe, Službe za obračun plač,
Službe za projektna sredstva in
Računovodske službe
V letu 2018 vam želimo vse lepo!

Srečno, zdravo in uspešno leto 2018!
Radiološki oddelek
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Spoštovani sodelavci v bolnišnici Celje
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Advent v Zagrebu
Oddelek za patologijo in citologijo se je za zaključek leta z Božičkovim avtobusom odpeljal na potep v Zagreb.
Vsem zaposlenim v SB Celje pošiljamo praznično razglednico.

V nebo poglej in zvezdice preštej.
Naj 2018 zvezdic zažari in nam miru, ljubezni ter sreče naseli!

Kolektiv Oddelka za bolezni ledvic in dializo
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Vir: Internet

Božični meni

Kostanjeva kapučino juha

Lososov tatarec s svežim sirom

Sestavine:
• 400 g kostanja
• 1 šopek peteršilja
• 1 rdeča čebula
• 2 stroka česna
• 50 g masla
• 500 ml jušne osnove
• 100 ml sladke smetane
• timijan, sol, poper

Sestavine:
• 200 g lososovega fileja
• 1 šalotka
• naribana lupinica in sok polovice ekološke
limete
• 2 žlici oljčnega olja
• sol, poper
• 4 rezine toasta
• 2 žlici svežega sira z zelišči
• 100 g vodne kreše
• 2 žlici brusnične omake

Priprava:
Kostanj na vrhnjem delu križno zarežemo, ga
oplaknemo, damo v lonec in zalijemo z vodo.
Pristavimo in ko zavre, ga kuhamo približno 1
uro. Kuhan kostanj olupimo.
Peteršilj operemo, nekaj vejic prihranimo za
okras, ostale osmukamo. Čebulo in česen
drobno sesekljamo.
V kozici raztopimo maslo in na njem približno
5 minut pražimo čebulo, česen in timijan. Prilijemo jušno osnovo in dodamo kuhan kostanj.
Po okusu začinimo s soljo in poprom ter kuhamo približno 20 minut.
Pet minut pred koncem kuhanja prilijemo
smetano.
Pripravljeno juho prelijemo v večjo posodo in
jo s paličnim mešalnikom zmeljemo v gladko
kremo. Juho po potrebi pogrejemo. Ko jo serviramo, jo okrasimo z malo smetane in peteršilja.

Priprava:
Lososov file oplaknite, otrite do suhega in zelo
drobno sesekljajte. Zelo drobno sesekljajte
tudi šalotko.
Skupaj z limetino lupinico, sokom in oljem jo
primešajte lososu.
Tatarca začinite s soljo in poprom. Iz vsake rezine toasta z modelom za piškote izrežite božični motiv.
Rezino pustite v modelčku, ki ga postavite na
krožnik, napolnite z lososovim tatarcem in
nato previdno odstranite.
Na vsako rezino položite kupček svežega sira
in okrasite z oprano in osušeno vodno krešo
ter kapljicami brusnične omake.
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Kulinarični kotiček
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Telečja zarebrnica na ješprenju
z brinus zelenjavo in sotiranimi
šparglji

Pomarančni creme brulee
Sestavine:
• 4 bio pomaranče
• 140 ml mleka
• 320 g sladke smetane
• 1 vaniljev strok
• 100 g sladkorja
• 6 rumenjakov
• 6 žlic rjavega sladkorja

Sestavine:
• 1 kg telečjih zarebrnic
• 200 g špargljev
• 200 g ješprenja
• 1 korenček
• 1 stebelna zelena
• 2 koleraba
• 1 por
• sol, poper
• maslo, oljčno olje

Priprava:
Pečico segrejte na 150 °C. Pomaranče operite,
narežite na polovice in previdno iztisnite sok.
Mesna vlakna postrgajte iz pomaranč, da iz lupine nastanejo skodelice.
Mleku dodajte pomarančni sok, smetano, vaniljev strok in vaniljevo sredico ter zavrite.
Rumenjake in sladkor stepite v kremo, ki ne
sme biti penasta.
Postopoma primešajte vroče pomarančno
mleko. Kremo precedite in prelijte v pomarančne skodelice.
Pomaranče položite v pekač za narastke in prilijte toliko vode, da bodo do 2/3 v vodi.
Pekač postavite v pečico in kremo pecite približno 50 minut, da zakrkne. Vzemite jo iz pečice
in ohladite.
Tik pred serviranjem jo posujte z rjavim sladkorjem in ga karamelizirajte z ročnim gorilnikom.

Priprava:
Telečjo zarebrnico začinimo s soljo in poprom
in jo v ponvi na oljčnem olju spečemo.
Šparglje olupimo in kuhamo v osoljeni vodi
približno 5 do 8 minut.
Na cedilu jih prelijemo z mrzlo vodo in odcedimo.
Nato jih na hitro popečemo na vročem maslu.
Ješprenj, ki smo ga čez noč namočili v vodi, odcedimo in skuhamo v osoljeni vodi.
Kuhanega odcedimo in ohladimo. Vso zelenjavo zrežemo na majhne kocke in jo skuhamo v
osoljeni vodi.
V ponvi segrejemo maslo, dodamo odcejeno
zelenjavo in jo popražimo. Dodamo ješprenj in
dobro zmešamo.
Na servirni krožnik damo lepo oblikovan
ješprenj in nanj položimo zarebrnico. Okrasimo s šparglji.
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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, 19. januarja 2018. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem
Monitorju.
Žreb 60. nagradne križanke v novembrskem Monitorju. V uredništvo Monitorja smo prejeli 35 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: LETO ŠTEJE TOLIKO DNI, KOLIKOR JIH DOBRO IZKORISTIMO.
Izžrebana nagrajenka je gospa Anja Smeh z Dermatovenerološkega oddelka.
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

51

DROBT I NI CE

52

