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Kaj se dogaja v našem zdravstvu? Na to retorično vprašanje niti sam ne najdem odgovora, kajti zadeve se na vseh ravneh tako zapletajo, da dobivam občutek, kot da je
zdravstvo nebodigatreba dejavnost, ki bi jo politika najraje zaobšla, razen če ji ne prinaša političnih točk. Žal. Na tem področju je potreben družbeni konsenz, ki brez političnih
opredeljevanj postavlja temelje za zdravo družbo in skrb za zdravje starajoče se generacije. Pa zgleda, da ni tako. Pri tem izhajam iz znanega dejstva, da je zdravstvo vedno
bolj učinkovito in hkrati dražje, kar je rezultat novih tehnologij in znanj v medicini. To
omogoča podaljševanje življenjske dobe in s tem povečuje potrebe po zdravstvenih storitvah. V naši družbi si pred tem zatiskamo oči, znižujemo cene zdravstvenih storitev in
hkrati pričakujemo, da bodo izvajalci povečan obseg dela, z dražjimi materiali, opravili
z nižjimi stroški. Ta kalkulacija je nerealna. Zato tonemo v izgubah, neplačani računi
dobaviteljem naraščajo, v bolnišnicah pa se čakalne vrste daljšajo.
Za nami je polovica leta 2017. V začetku leta je Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS) izvajalcem znižal cene zdravstvenih storitev za 2,12 %, medtem ko so
stroški iz poslovanja, med katerimi večino predstavljajo stroški dela, porasli preko 5 %.
Tako znašajo trenutna razhajanja v cenah zdravstvenih storitev pri bolnišnicah med
7 in 8 odstotkov. Splošni dogovor, ki velja za osnovo pri sklepanju pogodbe za tekoče
leto med izvajalcem in ZZZS-jem, še ni sprejet, v teku so dogovarjanja med Združenjem
zdravstvenih zavodov Slovenije, ZZZS-jem in Ministrstvom za zdravje, le-to pa se dogovarja z Vlado RS, ki ima na koncu glavno besedo. Nedogovorjena cenovna politika
prinaša nemir v celoten zdravstveni sistem.
Takšno zunanje okolje se odraža tudi pri delovanju naše bolnišnice, kljub temu pa še
vedno skušamo slediti svojim osnovnim ciljem pri razvoju medicinske dejavnosti. Nekatere vsebine so posebej prikazane v tej številki glasila, hkrati pa skušamo bolnišnico izboljšati tudi z organizacijskega vidika. Na začetku poletja tako uvajamo elektronski vpis
pacientov, za lažjo orientacijo pacientov pri iskanju specialističnih ambulant in drugih
diagnostičnih obravnav pa smo na novo označili prostore v bolnišnici.
Menim, da se kolektiv Splošne bolnišnice Celje še vedno uspešno spopada z izzivi svojega delovnega okolja, tako s strokovnega kot delovnega vidika, zato je prav, da poskusimo poiskati med nami tiste, ki so se pri tem posebej izkazali in bili s svojim delom
zgled ostalim, da je možno tudi v težjih razmerah dela narediti nekaj več. Za paciente,
za sodelavce, za bolnišnico. Zato smo razpisali natečaj za podelitev priznanj Splošne
bolnišnice Celje.
Spoštovani sodelavci, ob obilici dela, ki nas čaka, pa se približuje tudi čas dopustov, zato
vam želim, da ga čim bolje izkoristite v dobro vas in vaših najbližjih.

Direktor
mag. Marjan Ferjanc
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Služba za odnose z javnostmi

Zbrane je pomirila z informacijo, da
bo ustanovitelj Bolnišnico Topolšica pred pripojitvijo finančno saniral,
sama pripojitev pa naj bi bila izpeljana v letu dni po tehtnem razmisleku,
kako optimizirati bolnišnične zmogljivosti v regiji in maksimirati sinergijske
učinke pripojitve, tako na strokovni
ravni kot tudi v poslovanju.
V nadaljevanju je ministrica spregovorila tudi o variabilnem nagrajevanju
zdravniškega dela v okviru vladnega
projekta za skrajševanje čakalnih dob
in izboljšanje kakovosti zdravstvenih
storitev. Merila za variabilno nagrajevanje bodo ločena na dva dela.

Ministrica je spregovorila o aktualnih temah

V

okviru dvodnevnega vladnega
obiska savinjske regije je 10. maja
našo bolnišnico obiskala ministrica
za zdravje Milojka Kolar Celarc s svojo ekipo. Na delovnem sestanku se
je sestala s poslovnim in strokovnim
vodstvom bolnišnice. Najprej se je
dotaknila najbolj vroče teme tistih
dni, o izkazani nameri Ministrstva za
zdravje, da Bolnišnico Topolšica pripoji naši bolnišnici. Povedala je, da je
ministrstvo naročilo zunanji podrobni revizijski pregled poslovanja in finančnega stanja Bolnišnice Topolšica, Karmen Janša, dr. med. iz SB Jesenice je predstavila izkušnje iz pilotnega projekta
ki bo osnova za nadaljnje odločitve. e-Konzultacije
En del bo kvantitativen in ga bo mogoče izraziti s številom obravnavanih
pacientov, skrajševanjem čakalnih
dob ipd., drugi pa bo kvalitativen. Ta
merila bodo ocenjevala vključenost v
izvajanje storitev, ki izboljšujejo kakovost obravnave pacientov.
Ena takšnih storitev so E-konzultacije,
ki jih je zbranim na kratko predstavila
Karmen Janša, strokovna direktorica
Splošne bolnišnice Jesenice. Gre za
posvetovanje zdravstvenih delavcev
z regijske primarne in sekundarne
ravni preko elektronske komunikacije. Storitev E-konzultacija deluje tako,
da zdravnik splošne prakse specialistu
na sekundarno raven po elektronski
Ministrica je spregovorila o aktualnih temah povezavi pošlje podatke o zdravstve-
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Ministrica za zdravje na obisku
v bolnišnici

T O JE S BC

Pripojitev Bolnišnice Topolšica
Splošni bolnišnici Celje

nem stanju pacienta ter opravljeni
diagnostiki in se z njim posvetuje,
npr. ali pacient potrebuje obravnavo
na sekundarni ravni, kako hitra mora
biti ta obravnava ipd. V roku dveh dni
specialist pripravi odgovor, na podlagi katerega se obravnava nadaljuje
na primarni ravni ali pa je pacient napoten na sekundarno raven. Splošna
bolnišnica Jesenice, ki pilotni projekt
izvaja z zdravstvenimi domovi Gorenjske, ima največ e-konzultacij na
področju internistike oziroma kroničnih bolnikov in nevrologije. Ta storitev
se je kot posebej uporabna izkazala v
obravnavi pacientov, ki so nameščeni
v domovih za ostarele.
Pred zaključkom sestanka je vodstvo
bolnišnice ministrico ponovno opozorilo na veliko prostorsko stisko
predvsem na internističnih oddelkih,
ki so skoraj ves čas povsem zasedeni, pacienti pa morajo ležati tudi po
delovnih prostorih zaposlenih in na
hodnikih. Finančna stiska je v preteklih letih močno zmanjšala sredstva
za investicije, zato čaka bolnišnico velik investicijski ciklus tudi na področju
posodabljanja medicinske opreme.
Ministrica je potrdila, da nadomestna

Dan po obisku ministrice v Celju je Vlada na svoji redni seji sprejela sklep, da zagotovi sredstva za poplačilo izvršb in izplačilo plač za mesec april. Ob tem pa Ministrstvu za zdravje naložila, da ji najkasneje do konca junija predloži sklep o pripojitvi
javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica k javnemu zdravstvenemu
zavodu Splošna bolnišnica Celje in odlok o preoblikovanju te v javni zdravstveni
zavod.
Prvi skupni sestanek Ministrstva za zdravje, Bolnišnice Topolšica in Splošne bolnišnice Celje je prinesel nekoliko drugačen terminski plan načrtovane pripojitve. V
mesecu juniju so tako potekali usklajevalni sestanki med bolnišnicama, na katerih je bilo govora predvsem o programih, ki jih izvaja Bolnišnica Topolšica, ter o
zmogljivostih, tako prostorskih, opremskih kot kadrovskih, ki jih ima za to na voljo,
in o bodoči umeščenosti te enote v organizacijsko strukturo naše bolnišnice. Ministrstvo za zdravje namreč želi s pripojitvijo poleg finančne sanacije Bolnišnice
Topolšica izvesti tudi racionalizacijo zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni na
Celjskem.
Po dosedanjih pogovorih Ministrstvo za zdravje načrtuje pripojitev Bolnišnice Topolšica Splošni bolnišnici Celje 1. 10. 2017, pri čemer bomo v Splošni bolnišnici
Celje še naprej vztrajali, da so pred pripojitvijo plačane vse obveznosti Bolnišnice
Topolšica, ki danes ogrožajo njeno poslovanje. V Topolšici pa se je organizirala civilna iniciativa, ki zagovarja samostojnost Bolnišnice Topolšica tudi v prihodnje.
novogradnja Splošne bolnišnice Celje
ostaja prioritetni investicijski projekt
ministrstva, ki pride na vrsto takoj po
zaključku ljubljanskega DTS. Ministr-

stvo pa bo bolnišnici pomagalo tudi
pri nakupu dražje medicinske in druge potrebne opreme. Letos bo to nov
magnetnoresonančni tomograf.

Ministrstvo za obrambo RS podelilo priznanje
Splošni bolnišnici Celje
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, mag. Hilda Maze, je 19.
maja iz rok ministrice za obrambo, Andreje Katič, sprejela plaketo za sodelovanje, s
katero je Ministrstvo za obrambo izreklo
priznanje naši bolnišnici. Podelitev priznanja je ministrstvu predlagal Generalštab
Slovenske vojske, ki z nami sodeluje že od
leta 2009.
V utemeljitvi predloga so med drugim zapisali, da je Splošna bolnišnica Celje v letih
sodelovanja omogočila zdravstvenim delavcem Slovenske vojske (SV) strokovno
usposabljanje ter nadgradnjo strokovnega znanja, ki je pomembno za delovanje
zdravstvene oskrbe v SV. Poleg tega pa je
bolnišnično zdravstveno osebje v prostovoljni pogodbeni rezervni sestavi (PPRS)
prispevalo k Nato certifikaciji in ugledu
Role 2 LM.

Priznanje je iz rok ministrice za obrambo Andreje Katič prevzela mag. Hilda Maze
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Od srčnih spodbujevalnikov do
vgradnih srčnih kardioverterjev
Prim. Rafael Skale, dr. med., Miha Mežnar, dr. med.
Anja Zupan Mežnar, dr. med.

Oddelek za intenzivno interno medicino
Kardiološki oddelek

O

bolelost srca se kaže na različne načine, najpogosteje kot prizadetost srčne mišice, manj pogosto kot
okvara zaklopk in podpornega aparata, lahko pa se kaže
tudi z motnjami v nastajanju in prevajanju električnega
impulza. Vzroki so različni: staranje prebivalstva, pridružene bolezni (sladkorna bolezen, povišan krvni tlak, ledvična obolenja …), nekatere razvade (kajenje), prekomerna telesna teža, vnetja.
Električni impulz normalno nastane v sinusnem vozlu, ki
je v zadnji steni desnega preddvora. Od tu se razširi do
preddvorno-prekatnega vozla, preko Hissovega snopa,
levega in desnega snopa do Purkinjevih vlaken, ki se končajo med srčnomišičnimi vlakni (Slika 1).
Motnje srčnega ritma so tako posledica izostanka električnega impulza, nepravilnega nastajanja električnega
utripa (izven prevodnega sistema) ali pa motenega prevajanja impulza.
Normalen srčni utrip je med 60 in 100 utripi v minuti. Kadar je nižji od 60 v minuti, govorimo o počasnem srčnem
utripu ali bradikardiji, kadar je nad 100 v minuti pa o prehitrem ali tahikardiji.

Srčni spodbujevalnik je naprava, ki je sestavljena iz baterije s čipom in elektrode. Število slednjih je različno (ena
ali dve), glede na potrebe bolnika. Življenjsko pomembna je prekatna elektroda, preddvorna pa omogoča usklajeno delovanje preddvora in prekata (Slika 2). Trajanje
baterije srčnega spodbujevalnika je okoli 10 let, odvisno
od potrebe po stimulaciji srca in nastavitev. S pomočjo
programatorja lahko nastavimo različne načine njegovega delovanja, glede na bolnikove potrebe in stanje.

»Motnje srčnega ritma so tako posledica
izostanka električnega impulza, nepravilnega nastajanja električnega utripa (izven
prevodnega sistema) ali pa motenega
prevajanja impulza.«

Slika 2. Shematski prikaz srčnega spodbujevalnika in elektrod. Heart:
srce, Pacemaker: srčni spodbujevalnik, Leads: elektrodi; Pulse genarator: pulzni generator (baterija in čip).
Vir: www.holomatic.com.

Slika 1. Električni in prevodni sistem srca. S-A node: sinusni vozel, A-V
node: preddvorno-prekatni vozel; A-V bundle: preddvorno-prekatni
prevodni sistem (Hissov snop), Left bundle branch: levi snop, Purkinje
fibres: Purkinijeva vlakna, Interatrial septum: medpreddvorni pretin,
Interventricular septum: medprekatni pretin.
Vir: www.holomatic.com.

V Celju letno vstavimo 150 do 170 srčnih spodbujevalnikov, 60 % jih je dvokomornih (elektroda v preddvoru in
prekatu), 15 % je takšnih, ki omogočajo varno slikanje
celotnega telesa z magnetno resonanco. Vstavitev opravimo v okviru enodnevne hospitalizacije. Zjutraj je bolnik
sprejet na Kardiološki oddelek, kjer mu odvzamemo kri
in preverimo osnovne laboratorijske izvide s poudarkom
na časih strjevanja krvi. Preventivno bolnik dobi antibiotik (običajno cefamezin 2,0 g v enkratnem odmerku). Poseg opravimo v sobi za posege na Oddelku za intenzivno
interno medicino (OIIM). Srčni spodbujevalnik običajno
vstavimo z desne strani, vgradni kardioverter-defibrilator

Srčni spodbujevalnik

Vsak bolnik s počasnim srčnim utripom ne potrebuje
srčnega spodbujevalnika (angl. pace maker – PM). Ko
postane počasen srčni utrip klinično pomemben, je indicirana vstavitev srčnega spodbujevalnika. Klinično
pomembnost ocenjujemo kot pojav srčnega popuščanja zaradi bradikardije in/ali pojav ekvivalentov GMAS
(Gerbezius-Morgani-Adams-Stokes). Gre za kratkotrajne
izgube zavesti ob prepočasnem srčnem utripu.
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V bolnišnici se druge stroke srečujejo z bolniki, ki imajo
vgrajene te naprave. Pomembno je, da bolnike vprašajo,
če imajo vstavljene takšne naprave. Vsi bolniki imajo ustrezno izkaznico, v kateri je zapisan tip aparata, način delovanja, proizvajalec. Ti podatki so pomembi tudi za nas, kadar
je treba opraviti konziliarni pregled. V principu pri srčnih
spodbujevalnikih med kirurškimi posegi ni treba spreminjati nastavitev, uporaba elektroresekcijskega noža naj bo čim
krajša. Določenih fizioterapevtskih posegov pri teh bolnikih
ni možno izvajati. Slikanje z magnetno resonaco je možno
le pri določenih spodbujevalnikih, ki jih je predhodno treba
ustrezno nastaviti.
Pri bolnikih z vstavljenim ICD-jem je potreben drugačen
pristop, da ne pride do sprožitve aparata po nepotrebnem.
Z magnetom, ki ga imajo na vseh ustreznih mestih, izklopimo antitahikardno zaščito ICD-ja. V času posega mora biti
bolnik s kabli povezan na zunanji defibrilator. Po končanem
posegu odstranimo magnet in ICD samodejno vklopi antitahikardno zaščito. V obeh primerih je potreben posvet in pa
dosledno upoštevanje naših navodil, bolnikov s temi napravami pa zaradi tega ni treba premeščati v druge bolnišnice.

pa z leve. Poseg traja približno 60 minut. Po posegu bolnik
odleži tri ure, v tem času opravimo rentgensko slikanje in
nastavimo aparat. Zapleti so redki (4,6 %), v glavnem jih
razrešimo sami. Glede na mednarodne standarde se uvrščamo med varne male centre (Preglednica 1).
Zaplet/leto

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pnevmotoraks/
drenaža
Dislokacija
preddvorne
elektrode
Dislokacija prekatne elektrode
Hematom ležišča
baterije
Perforacija srca
brez tamponade
Okužba ležišča
baterije
Premestitev v
drugo bolnišnico

0

3/3

3/3

2/2

0

3/1

2/0

3

3

2

2

3

3

2

2

2

1

2

1

2

3

2

2

1

0

0

0

2

0

1

1

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

Smrt

0

0

0

0

0

0

0

»V Celju letno vstavimo 150 do 170 srčnih spodbujevalnikov, 60 % jih je dvokomornih (elektroda v preddvoru in prekatu), 15 % je takšnih, ki
omogočajo varno slikanje celotnega telesa z
magnetno resonanco.«

Preglednica 1. Zapleti pri vstavitvi stalnih srčnih spodbujevalnikov v
SB Celje do 31. 12. 2016.

O indikaciji za vstavitev, izbiri tipa srčnega spodbujevalnika ter datumu posega se dogovorimo na konziliju za
srčne spodbujevalnike, ki poteka vsak petek med 8.30
in 9.00 v seminarju OIIM. Obravnavamo dokumentacije
bolnikov, ki do tega dne prispejo po pošti, udeležba napotnega zdravnika je dobrodošla, a neobvezna.
Ambulanta za kontrolo srčnih spodbujevalnikov deluje
sedaj praktično že enkrat tedensko. Vsakega bolnika aktivno vabimo mesec dni po vstavitvi in enkrat letno na
pregled. Odziv bolnikov je dober, so zelo zadovoljni, da
se dejavnost izvaja pri nas, saj so bili v preteklosti odvisni
od drugih, bolj oddaljenih centrov. Obseg ambulantnega dela se hitro povečuje, tako da bo v bližnji prihodnosti
treba razširiti ambulanto na dvakrat tedensko in jo okrepiti z dodatnimi medicinskimi sestrami.

v SB Celje, UKC Maribor in pri dr. Cezaru Khazenu na Univerzitetni kliniki na Dunaju (AKH). Uspešno smo končali
javni razpis, istočasno pa usposobili diplomirane medicinske sestre z OIIM za delo inštrumentarke pri posegu.
Tako smo 15. 10. 2010 vstavili prvi srčni spodbujevalnik v
prisotnosti dr. Cezara Khazena. V programu so sodelovali
zdravniki: Rafael Skale, Dragan Kovačič, Miha Mežnar in
Anja Zupan Mežnar, inštrumentarke: Sonja Ramšak, Polona Jost, Peter Hren, Darja Podsedenšek ter rentgenski
inženir Matej Podsedenšek (Slika 3). Naslednja tri leta je v
programu sodeloval prim. dr. Janko Kirbiš, dr. med., spec.
kardiokirurgije iz UKC Ljubljana, ki nas je dokončno izučil
in nadziral izvajanje programa. Zaradi širitve obsega dela
smo v program pritegnili tudi diplomirane medicinske

»Srčni spodbujevalnik je naprava, ki je sestavljena iz baterije s čipom in elektrode. Število
slednjih je različno (ena ali dve), glede na potrebe bolnika.«

Začetek začasne elektrostimulacije sega v leto 1979, ko
je Gorazd Voga, dr. med., vstavil prvi začasni spodbujevalnik v SB Celje. Leta 1984 je bil obseg vstavitev začasnih srčnih spodbujevalnikov že takšen, da se je kazala
potreba po začetku implantacij stalnih spodbujevalnikov
v SB Celje. Kljub več vlogam na takratno vodstvo Zdravstvenega centra Celje, kasneje tudi na vodstvo SB Celje,
zlasti pa na Republiški strokovni kolegij za interno medicino, soglasja za pričetek programa do leta 2007 nismo
uspeli pridobiti. Leto za tem smo opravili izobraževanja

Slika 3. Implantacija srčnega spodbujevalnika. Levo: Miha Mežnar,
desno: Cezare Khazen in spredaj: inštrumentarka Sonja Ramšak.
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sestre iz katetrskega laboratorija Kardiološkega oddelka:
Darjo Kokot, Sebastjana Šturbeja, Petrino Romih in Mirjano Rampre. Sedaj pri posegu sodelujejo: dva zdravnika
(operater in asistent), dve medicinski sestri (inštrumentarka in njena asistentka) ter rentgenski inženir. V zadnjih dveh letih sta se ekipi pridružili še Petra Zagožen, dr.
med. in Ivana Sokolović, dr. med., kar za sedaj zadostuje
za operativni program.

Vgradni srčni kardioverter-defibrilator

Po uspešnem razvoju programa srčnih spodbujevalnikov
je ostalo nepokrito še področje tahikardnih motenj ritma
in s tem povezane nenadne srčne smrti (NSS). Nenadna
srčna smrt predstavlja v razvitem svetu velik problem.
Zaradi staranja populacije je njena pojavnost vse večja.
V ZDA na letni ravni umre zaradi NSS približno 450.000
prebivalcev, v svetu pa predstavlja NSS 50 % vseh kardiovaskularnih smrti. Po evropskih podatkih je incidenca NSS 5 do 100 bolnikov/100.000 prebivalcev. Vzrok je
v dveh tretjinah primerov prekatna tahikardija (VT), ki
preide v prekatno fibrilacijo (VF) in nato v zastoj srca. V
sodobni kardiologiji predstavlja učinkovito preprečevanje in zdravljenje NSS uporaba vgradnega srčnega kardioverter-defibrilatorja (ICD, angl. Implantable Cardioverter- Defibrilator).
V Republiki Sloveniji smo po uradnih podatkih v zadnjih
petih letih vstavili okoli 90 ICD-jev na milijon prebivalcev,
kar nas uvršča v zadnjo tretjino v Evropi. V Celjsko-Savinjski statistični regiji smo samo za sekundarno preventivo
napotili povprečno 18 bolnikov (20 % vseh implantacij!)
na leto v UKC Ljubljana in nekaj v UKC Maribor.

Slika 4. Ekipa pri prvi implantaciji vgradnega kardioverter-defibrilatorja. Z leve proti desni: Anja Zupan Mežnar, Miha Mežnar, Barbara
Smerke, Dragan Kovačič, Darja Podsedenšek, Tomaž Svetičič, Cezare
Khazen in Rafael Skale.

»V Celjsko-Savinjski statistični regiji smo
samo za sekundarno preventivo napotili povprečno 18 bolnikov (20 % vseh implantacij!) na leto v UKC Ljubljana in nekaj
v UKC Maribor.«

Indikacije za vstavitev ICD so jasno izdelane pri posameznih bolezenskih stanjih in jih podpirajo številne multicentrične študije. Ločimo primarno in sekundarno zaščito. Pri sekundarni zaščiti gre za bolnike, ki so preživeli
srčni zastoj s prekatno tahikardijo (VT) in/ali fibrilacijo
(VF), bili uspešno zdravljeni ter se tudi uspešno rehabilitirali. Pri primarni zaščiti pa gre za bolezenska stanja, pri katerih v poteku bolezni lahko pride do tahikardnih motenj
ritma, kot sta VT/VF. Med slednja prištevamo ishemično
bolezen srca z oslabelo sistolično funkcijo (LVEF < 35 %),
dilatativno in hipertrofično kardiomiopatijo. Med prirojenimi boleznimi so to sindrom dolge dobe QT, sindrom

Slika 5. Shematski prikaz delovanja vgradnega srčnega kardioverterdefibrilatorja. Pulse generator: pulzni generator (baterija in čip), Subclavian Vein: podključnična vena, Transvenous Defibrillating Lead:
transvenska elektroda defibrilatorja, Superior Vena Cava Shock Coil:
navitje za šok v zgornji votli veni, Right Ventricular Shock Coil: navitje
za šok v desnem prekatu, Rate-Sensing Electrode: mesto zaznavanja
na elektrodi.
Vir: www.holomatic.com.
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kratke dobe QT, aritmogena displazija desnega prekata,
sindrom Brugada ter nekatere druge redkejše bolezni.
Uporaba ICD-ja v teh primerih temelji na manjših študijah
in mnenju strokovnjakov. Glede na naše analize bi za te
bolnike potrebovali 20 do 25 ICD-jev na leto.
Prvo vlogo za program smo oddali leta 2014, vendar
Republiški strokovni kolegij za interno medicino, ki je
bil kompetenten za izdajo, ni več deloval, Ministrstvo za
zdravje (MZ) pa brez tega mnenja ni hotelo izdati soglasja. K sreči se je spremenila zakonodaja, kar je omogočilo
dogovor z ministrstvom pa tudi z zdravstveno zavarovalnico, da smo lahko pričeli s programom.
Ponovno smo opravili izobraževanja v UKC Ljubljana in
na Dunaju, uspešno končali javni razpis, k sodelovanju pa
pritegnili asist. dr. Davida Žižka, dr. med., spec. int. med.
s Kliničnega oddelka za kardiologijo UKC Ljubljana. Tako
smo 21. 4. 2017 v Celju vstavili prvi ICD, povabili pa tudi
Cezara Khazena, ki se je vabilu prijazno odzval (Slika 4).

»Po uspešnem razvoju programa srčnih spodbujevalnikov je ostalo nepokrito še področje
tahikardnih motenj ritma in s tem povezane
nenadne srčne smrti (NSS). Nenadna srčna smrt
predstavlja v razvitem svetu velik problem.«

T O JE S BC

Vgradni kardioverter-defibrilator je naprava, ki je sestavljena iz pulznega generatorja, v katerem so baterija,
kondenzator in čip, ohišje pa služi kot katoda (Slika 5).
Povezan je z elektrodo, ki leži v desnem prekatu in za
katero je značilno, da ima dve navitji (angl. coil). Navitji
morata biti postavljeni: distalno v celoti v desni prekat,
proksimalno pa na prehod iz zgornje votle vene v desni
preddvor. Imata funkcijo anode, kamor ob šoku steče električni tok.
Vsi ICD-ji imajo tudi funkcijo običajnega srčnega spodbujevalnika, nekateri omogočajo tudi varno slikanje z
magnetno resonaco. Vstavitev poteka podobno kot pri
srčnem spodbujevalniku.

»21. 4. 2017 smo v Celju vstavili prvi ICD.«
Ta je lahko stimulacija srca z visoko frekvenco, t.i. antitahikardni pacing (ATP) ali pa šok. Za bolnika je šok vedno
boleč, ATP pa ne. Kadar pride do šoka, nas mora bolnik
vedno obvestiti, da se dogovorimo za pregled. Če pride
do proženja treh ali več šokov v 24 urah, govorimo o električnem viharju. V tem primeru se mora obvezno zglasiti
v internistični prvi pomoči, da ocenimo stanje in ugotovimo vzrok za električno nestabilnost.
Baterija traja, odvisno od števila šokov, povprečno 8 do
9 let. Tudi tu lahko s programatorjem nastavimo različne
možnosti delovanja naprave, glede na potrebe bolnika.
Kontrole opravljamo pogosteje, nekako na 4 do 6 mesecev v ambulanti za srčne spodbujevalnike.

Naprava od utripa do utripa beleži srčni ritem, ga analizira in ob pojavu tahiaritmij izvede ustrezno, prednastavljeno terapijo.

Uvedba elektronskega vpisa pacientov
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

S

pomladi letos smo na dveh bolnišničnih oddelkih, Oddelku za
otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo ter v Centru za dializo
testno uvedli elektronski vpis pacientov s pomočjo naprave in sistema
Vrstomat. V testnem obdobju se je
pokazalo, da je uporaba naprave za
paciente enostavna, zdravstvenemu
osebju, ki sicer skrbi za administrativ-

ni vpis pacientov, pa prihrani veliko
časa in dela. Zaradi dobre izkušnje je
bila sprejeta odločitev, da v začetku
junija z vrstomati zajamemo celotni
administrativni vpis pacientov v naši
bolnišnici.
Vrstomat je naprava, ki je enostavna za uporabo. Vsi pacienti, ki so na
podlagi napotnice naročeni na pre-

VRSTOMAT – VPIS PACIENTOV
V Splošni bolnišnici Celje smo uvedli elektronski vpis pacientov.
Vsi pacienti, ki ste na podlagi napotnice naročeni na pregled oziroma
poseg, se ob prihodu namesto na vpisnem mestu, z zdravstveno kartico
vpišite oz. registrirajte na tej napravi.
Prosimo, da postopek prijave izvedete tako, kot pojasnjuje spodnje navodilo.

Postopek elektronskega vpisa:

Vrstomat na Radiološkem oddelku
Vstavite zdravstveno
kartico v režo na desni
strani ekrana.

Počakajte, da
tiskalnik natisne
navodila.

Vzemite zdravstveno
kartico na desni strani
ekrana.

Vzemite listek z
navodili ter sledite
navodilom.

Če imate težave z vpisom oz. registracijo, poiščite pomoč na vpisnem mestu.
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gled oziroma poseg, se ob prihodu v
bolnišnico registrirajo na tej napravi.
Postopek je enostaven in poteka v
par korakih. Pacient v napravo vsta-

V naši bolnišnici bo od sredine julija
nameščenih 10 vrstomatov. Štirje so
v avli bolnišnične poliklinike, nasproti
glavnega vpisnega mesta, po eden pa
v Centru za dializo, na Oddelku za radiologijo, na Oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo,
v pritličju Gizele, na Ginekološko-porodniškem oddelku ter v stavbi, v kateri so ambulante Očesnega oddelka.
Priprava na uvedbo vrstomatov v delovanje naše bolnišnice je pokazala
nekatere pomanjkljivosti, ki smo jih
do uvedbe morali urediti. Ena teh je
jasna in enotna označitev vseh prostorov, v katere so napoteni pacienti.
Ker vsi trakti bolnišnične poliklinike
niso bili dokončani istočasno, poleg
tega pa so se mnoge ambulante selile iz enega v drugi del bolnišnice, je
namreč prišlo do velike zmede pri številčenju prostorov. Preseljene ambulante so običajno s sabo na novo lokacijo »odnesle« tudi številke prostorov,
kar je povzročilo velike »škrbine« v
številčenju ambulant. Glede na to, da
dodatnih širitev prostorov poliklinike
ne načrtujemo, je bila sprejeta odločitev, da vse ambulantne prostore v
tem delu na novo oštevilčimo.
Zaradi lažje orientacije smo še vedno oblikovali posamezne prostorske
enote, ki smo jih poimenovali trakti,
in v vsakem od traktov številčenje začeli s št. 1.

Trakti A, B, C, D, F v pritličju

Pričakujemo, da bo nov način elektronskega vpisa po začetnih porodnih krčih, ki spremljajo uvajanje vsake
novosti v procese dela, poenostavil in
pohitril obravnavo pacientov. Sistem
je namreč prilagojen okoljem, v katerih je dnevno obravnavanih veliko
strank oz. pacientov.

Trakt G v prvem nadstropju

vi zdravstveno kartico. Naprava preveri status njegovega osnovnega in
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter v napotni ambulanti odpre
obravnavo. Pacient z urejenim zdravstvenim zavarovanjem prejme listek,
na katerem so natisnjena navodila, v
kateri ambulanti bo obravnavan in
kdaj je predviden termin njegove

obravnave. Nato sledi navodilom in
se napoti pred ambulanto, v kateri bo
opravil zdravstveno storitev.
Če ima pacient zaradi neurejenega
zavarovanja ali neveljavne napotnice
težave z vpisom oziroma z elektronsko registracijo, ga navodila usmerijo na vpisno mesto, na katerem mu
9

Nič ni tako boleče, kot če vidimo
bedake uspevati v podvigih,
ki so nam spodleteli.
Gustave Flaubert
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bodo pomagali razrešiti nastalo situacijo.
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Vaja za ukrepanje ob množični nesreči
Asist. Andrej Strahovnik, dr. med.
Travmatološki oddelek

D

elovna skupina za pripravo načrta odziva bolnišnice
pri obravnavi nesreč z več poškodovanimi je posodobila obstoječi načrt in pripravila izvedbo vaje za ukrepanje ob množični nesreči. Vajo smo izvedli 20. aprila 2018.
Naraščajoča populacija v urbanih središčih, velike športne in družabne prireditve, naraščajoča gostota prometa,
povečan pretok blaga in ljudi, večja proizvodnja in promet z nevarnimi snovmi, klimatske spremembe, politične
razmere, vsi ti dejavniki predstavljajo poleg razvoja družbe povečano tveganje za množično nesrečo in za bolnišnico povečano verjetnost dogodka z obravnavo večjega
števila poškodovanih ali obolelih istočasno.

»V delovni skupini za pripravo načrta smo pripravili scenarij prometne nesreče na avtocesti z
večjim številom poškodovanih, kar v resnici za
bolnišnico predstavlja najverjetnejši dogodek.«

V vaji so sodelovali dijaki Srednje zdravstvene šole

Po drugi strani je zaradi ekonomskih razmer in zahtev po
vse večjem in boljšem izkoristku delovišč pripravljenost
ustanov za tovrstne dogodke zmanjšana in narekuje še
boljše načrtovanje. Prav tako je vedno težje izvesti vajo
zaradi motenja rednih delovnih procesov in morebitnih
izpadov zaradi vaje.

vmes nekoliko posodobljen, vendar se je bolnišnica ves
čas organizacijsko posodabljala in pridobila urgentni
center – UCC z nujno medicinsko pomočjo in reševalnimi
vozili, kar je zahtevalo ponovno posodobitev načrta in
izvedbo vaje z vključevanjem vseh deležnikov pri obravnavi množične nesreče.
V delovni skupini za pripravo načrta smo pripravili scenarij prometne nesreče na avtocesti z večjim številom
poškodovanih, kar v resnici za bolnišnico predstavlja najverjetnejši dogodek. K sodelovanju smo povabili poleg
uprave ter oddelkov in služb znotraj bolnišnice, tudi srednjo zdravstveno šolo, policijo, upravo za zaščito in reševanje, združenje MRMI in oba klinična centra.

»Skoraj pričakovano je med vajo prišlo do nekaj
zapletov, ki v resnici vedno spremljajo obravnavo več poškodovanih hkrati. Ob pričetku vaje so
v UCC pripeljali poškodovanca za reanimacijo,
ki sta ji sledili v času izvedbe še dve resnični reanimaciji. Kljub resničnim dogodkom smo z izvedbo vaje nadaljevali.«

Zadnje priprave na vajo

Bolnišnica Celje je izpostavljena vsem omenjenim tveganjem, v naši ožji in širši okolici najdemo avtocesto z
vozliščem, športne dvorane, kemijsko industrijo, športno
letališče, … zato moramo imeti kot zdravstvena ustanova
pripravljen načrt za obravnavo večjega števila poškodovanih ali obolelih. Načrt je bil prvič napisan v letu 2013,

Namen vaje je bil preizkusiti aktivacijo načrta za množično nesrečo, aktivacijo urgentnega centra z ekipami nujne medicinske pomoči, alarmiranje bolnišnice in sestavo
ekip za triažo, obravnavo poškodovancev in kirurških
timov, aktivacijo bolnišnične poveljniške skupine, delovanje bolnišničnih podpornih služb, kot sta varovanje in
služba za stike z javnostjo, komunikacijo z regionalnim
centrom za obveščanje in drugimi zdravstvenimi ustanovami.
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Prihod ponesrečencev v UCC

Pri izvedbi vaje je pomembno, da jo načrtujemo stopnjevano, kar pomeni, da prvo vajo izvedemo v ugodnem
časovnem terminu, ko je na voljo dovolj ljudi, prostora
in opreme, slediti mora vaja v manj ugodnem terminu
in nazadnje povsem nenapovedana vaja, ki omogoči

Prav tako so bile z resničnimi poškodovanci že zasedene
reanimacijske ekipe in prostori za reanimacijo. Število
razpoložljivih anesteziologov ob hkratni aktivaciji več reanimacijskih ekip ni bilo zadostno, reanimacijski prostori,
ki so sicer v načrtu opredeljeni kot pomožni prostori za
reanimacijo, so bili pomanjkljivo opremljeni.

»Oskrba poškodovancev iz simulirane nesreče
je potekala po načrtu, vendar je vaja pokazala zapletenost hitrega in učinkovitega obveščanja, preobremenjenost travmatologa,
premajhno število aktiviranih kirurgov ob prihodu poškodovancev, zapletenost dvojnega
sistema telefonov.«

Triaža ponesrečencev

Sprejem poškodovancev iz simulirane nesreče je potekal
z nekaj manjšimi administrativnimi zapleti, vendar kljub
temu zadovoljivo gladko.
Aktivacija bolnišnične komandne skupine je potekala po
načrtu, ob samem delovanju pa so ugotovili ozko grlo v

približek oceni o pripravljenosti ustanove na množično
nesrečo. Pomembno je, da je pred samo vajo opravljeno
notranje izobraževanje za vse sodelujoče v verigi reševanja v primeru množične nesreče, od administracije do
kirurških ekip.

Mavčarna je postala prostor za reanimacijo
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Vaja je potekala v rednem delovnem času, ko je delovni
proces določen in obremenjen z najboljšim možnim izkoristkom, s pričetkom ob 13. uri.
Skoraj pričakovano je med vajo prišlo do nekaj zapletov,
ki v resnici vedno spremljajo obravnavo več poškodovanih hkrati. Ob pričetku vaje so v UCC pripeljali poškodovanca za reanimacijo, ki sta ji sledili v času izvedbe še dve
resnični reanimaciji. Kljub resničnim dogodkom smo z
izvedbo vaje nadaljevali.
Zaradi omenjenih resničnih dogodkov je bila ekipa za
nujno medicinsko pomoč zelo obremenjena in pokazale
so se omejitve zmogljivosti. Nekaj težav je bilo z radijsko
zvezo, vendar so bili kljub sporočilu o omejenih zmogljivostih naše bolnišnice vsi poškodovanci iz simulirane
nesreče pripeljani v našo ustanovo, disperzijski ključ ni bil
upoštevan, kar je pomenilo organizacijsko težavo v sami
bolnišnici.
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komunikacijah – v preobremenjenih telefonskih povezavah, težavi z dvojnim sistemom fiksnih in mobilnih telefonskih številk, z nekaj spremenjenimi telefonskimi številkami in s težavo pri hitrem in učinkovitem komuniciranju
z drugimi zdravstvenimi ustanovami.
Oskrba poškodovancev iz simulirane nesreče je potekala
po načrtu, vendar je vaja pokazala zapletenost hitrega in
učinkovitega obveščanja, preobremenjenost travmatologa, premajhno število aktiviranih kirurgov ob prihodu
poškodovancev, zapletenost dvojnega sistema telefonov.
Najmanj težav so imeli pri izvedbi diagnostičnih postopkov ob obravnavi poškodovancev, aktivirali so lasten
načrt za alarmiranje in sestavo ekip.

»Načrt ne bo v nobeni situaciji povsem rešil zapletenosti organizacije in reševanja v
primeru množične nesreče, zagotovo pa
bo omilil stisko vseh sodelujočih – namen
dobrega načrta je spremeniti kaos v znosno zmedo ob izrednih dogodkih.«

Bolnišnična komandna skupina

Podporne službe so bile aktivirane po načrtu.
Kljub vsem naštetim pomanjkljivostim in težavam lahko
vajo ocenim kot uspešno, kajti prav namen vaje je, da
opozori na pomanjkljivosti, da opozori vodstvo bolnišnice na pomen priprave ustanove na tovrstne dogodke in
vse zaposlene, ki sodelujejo v primeru množične nesreče,
da poiščejo načrt, ga preberejo in predlagajo morebitne
izboljšave.

Načrt ne bo v nobeni situaciji povsem rešil zapletenosti
organizacije in reševanja v primeru množične nesreče,
zagotovo pa bo omilil stisko vseh sodelujočih – namen
dobrega načrta je spremeniti kaos v znosno zmedo ob
izrednih dogodkih.
Priprava in posodobitev načrta sta vedno nedokončano
delo, namreč spreminja se organizacija ustanove, spreminjajo se tveganja, spreminja se organizacija reševanja na
ravni države. V bližnji prihodnosti nas čaka priprava načrta odziva bolnišnice v primeru kemijskih nesreč, načrt
odziva v primeru epidemij in izdelava protokola o nujni
medicinski pomoči v strelskih obračunih.
Bralcem Monitorja želim, da prihajajoče poletje mine
sproščeno lahkotno, polno radosti, brez izrednih situacij
in brez aktivacije načrta o množičnih nesrečah.

OCENA VAJE:
1
ALARMIRANJE

2

3

4

5

OPOMBA
NEPRAVILNO PRVO OBVEŠČANJE, NEPRAVILNO USMERJANJE
KLICA V BOLNIŠNICI

+

SPREJEM

+

PROSTORI OZNAČENI, PRI VPISU NISO PODALI NAVODIL OB
PREDAJI SLUŽBE

TRIAŽA

+

POŠKODOVANCI NISO JASNO OZNAČENI Z BARVNO KODO

OBRAVNAVA POŠK
STOPNJA AL.

+
POTREBNO BI BILO VKLJUČITI VEČ OSEBJA: IPP, PUC, KIR.
ODDELKI, OSTALE SLUŽBE

+

ADMINISTRACIJA

+

BPS

+

NEZADOSTNA KOMUNIKACIJA Z ANESTEZIOLOGOM

POROČANJE

+

ZAPLETENO, ZAMUDNO, KLICNE NAPRAVE NISO
PROGRAMIRANE ZA 4-MESTNE ŠTEVILKE

VAROVANJE

+

VAROVANJE VHODA, USMERJANJE

DIAGNOSTIKA

+

DIAGNOSTIKA TEČE GLADKO, BREZ ZAPLETOV

PR

+

PRIPRAVLJENA IZJAVA ZA MEDIJE
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POTEK VAJE:
ura

DOGODEK

OBVEŠČENI

PHE

12.30 OBEŠENEC
PRIPELJAN ZA
REANIMACIJO

REA 1

PHE 1

12.45 PRIČETEK VAJE

112,
HNMP
OBVEŠČEN DT ?
KIRURG V KNP,
RTG,
KOORDINATOR,
…

PRIHOD PRVE
EKIPE PHE2
OBVEŠČENA SB
CELJE,
PRIM TRIAŽA

13.00 PRIHOD PRVE PHE
EKIPE NA KRAJ
DOGODKA,
METHAN
POROČILO,
TRIAŽA,
SPROŽEN RUMENI
ALARM!
13.15 AKTIVACIJA BKS,
POROČANJE
DISTRIBUCIJSKI
BPS
KLJUČ S STRANI
SBC;
PRIPRAVLJENI REA1,
REA2, TRIAŽA
NEVRO
REANIMACIJA
13.30 PRIPELJANI 3 X T1,
TRIAŽA,

DT

• OBVEŠČEN O MNOŽIČNI
NESREČI,
• OBVEŠČA PO NAČRTU
• RAZGLASI ALARM,
• SPOROČI ZMOGLJIVOSTI
BOLNIŠNICE

POROČILO
TRIAŽE:
T1:4, T2:5, T3:5
3X NRV
PRVI
TRANSPORT
T1:2X

• FORMIRA EKIPE REA1 IN
REA2,
• FORMIRA TRIAŽO

TRANSPORT T2
IN T3

• REANIMIRA

13.45 REA1,
REA2,

• OSKRBA T2
POŠKODOVANCEV
• OSKRBA T2
POŠKODOVANCEV

14.00
14.15

ANESTEZIJA BPS

DIST. KLJUČ:
EIMOS:16 RESP.
TIN 2 POSTELJI,
C2, A6

DMS
Dobovičnik
iz PBA

AKTIVACIJA BPS:

DMT
Gotovnik iz
2. op

KOMUNIKACIJA
Z UKC MB,
SPOROČILO:
TEREN
ZAKLJUČEN

DMS Šipec iz
KAS
DMS Ristić

• UREJANJE
ADMINISTRACIJE O
POŠKODOVANCIH

14.30 KONEC VAJE

Splošna bolnišnica Celje v mreži Olimpijskih
referenčnih športno-medicinskih centrov
Olimpijski komite Slovenije je na podlagi javnega razpisa
za podelitev naziva »Olimpijski referenčni športno-medicinski center« za obdobje od leta 2016 do leta 2020 v
začetku letošnjega junija imenoval šest olimpijskih referenčnih športno-medicinskih centrov, ki predstavljajo
začetek zdravstvene mreže v Sloveniji, namenjene obravnavi vrhunskih športnikov. Z mrežo oziroma s storitvami, ki jih za vrhunske športnike financira ali sofinancira
zavarovalnica Adriatic, želijo športnikom zagotoviti hitro
postavitev diagnoz ter zdravljenje in rehabilitacijo pri
strokovnjakih, ki so še posebej usmerjeni v obravnavo
športnikov. Splošna bolnišnica Celje, ki je nosilka naziva,
je konzorcij oblikovala skupaj z JZ Zdravstveni dom Celje,
Ambulanto Mežnar, d.o.o. in Termami Zreče, ki so del Uniorjevega Programa Turizem.

13

T O JE S BC

Obravnava nasilnih pacientov, njihovih
svojcev in obiskovalcev
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

M

ineva leto dni od dogodka, ko je
v izolski bolnišnici pacient ustrelil svojega zdravnika. Dogodek je takrat odprl mnogo razprav o varnosti
osebja v zdravstvenih ustanovah. V
razpravah, ki so tekle še nekaj tednov
po tragičnem dogodku, so se vsi strinjali, da absolutne varnosti v tako
odprtih sistemih, kot so zdravstvene
ustanove, ne moremo zagotoviti. Pa
vendar je dogodek terjal aktivnosti
na tem področju.
Bolnišnice smo preverjale svoje varnostne načrte, ki poleg varovanja
oseb in lastnine zajemajo tudi druge
vidike varnosti. Hkrati pa smo se začeli več pogovarjati o tem, kako ravnati
v primeru soočenja z nasiljem, pa naj
bo to verbalno ali fizično. V naši bolnišnici se je v to razpravo s svojim strokovnim znanjem vključila dr. Helena
Jagodič Korošec, dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije
ter specialistka psihiatrije. V nadaljevanju smo jo zaprosili za nekaj smernic pri obravnavi potencialno nasilnih
ali nasilnih posameznikov.
Helena Jagodič Korošec je na Medicinski fakulteti v Ljubljani diplomirala
leta 1999. Po končanem študiju se je
zaposlila v UKC Ljubljana, kjer je opravila dveletni sekundariat. Leta 2001
se je zaposlila v Splošni bolnišnici
Celje, na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih
strok in terapijo bolečin. Leta 2006 je
predčasno prekinila specializacijo iz
anesteziologije, opravila magistrski
študij s področja intenzivne medicine
na Medicinski fakulteti v Ljubljani pod
mentorstvom prof. Podbregarja in se
zaposlila v Psihiatrični bolnišnici Vojnik. V času službovanja v Psihiatrični
bolnišnici Vojnik je opravila specializacijo iz psihiatrije. Od leta 2013 je
ponovno zaposlena v naši bolnišnici,
na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in
terapijo bolečin. Dokončala je tudi
specializacijo iz anesteziologije ter
letos tudi doktorski študij s področja

nave in izida bolezni, nekritični glede potrebe po zdravljenju in glede
dejanskega zdravstvenega stanja
osebe, ki jo spremljajo ali o njej iščejo
informacije. Zanje navadno zmanjka
časa in v komunikaciji se jim velikokrat ne posvetimo dovolj. Svojci so navadno emocionalno precej prizadeti
(npr. »v obravnavi je njihov majhen
otrok«), imajo pa lahko tudi sami najrazličnejše telesne in duševne zdravstvene probleme. Med pomembne
dejavnike okolja spadajo tudi prenapolnjeni in neprezračeni prostori
čakalnic. Pomembni dejavniki tveganja s strani osebja so tudi preobremenjeno in nezadostno število
zaposlenih, nezadovoljiva poučenost
glede prepoznavanja in ukrepanja pri
Dr. Helena Jagodič Korošec
zgodnjih znakih grozečega nasilnega
vedenja ali celo ob pojavnosti stopsuicidalnosti, kar je še vedno velik in njevanja nasilnega vedenja, oseben
pereč problem v Sloveniji. Objavila je odnos do nasilnega vedenja – prenizveč strokovnih prispevkov v domači ka ali previsoka toleranca do nasilja in
in tuji strokovni literaturi, tako s področja anesteziologije kot psihiatrije.
V Splošni bolnišnici Celje opravlja
predvsem dela na področju anestezi»Nasilno vedenje je namerno
ologije in reanimatologije, enkrat tedensko pa tudi psihiatrične preglede,
povzročanje škode, bolečine
v glavnem za potrebe hospitaliziranih
ali trpljenja. Ločimo: verbalbolnikov.
no (zmerjanje, poniževanje,
1. Kaj lahko ob zavedanju, ki ga je prinesel lanski tragični dogodek v Izoli,
storimo sami, da zmanjšamo možnost za nastanek nasilnih dejanj?
Možnost incidentov zaradi nasilnega
vedenja je v nekaterih organizacijskih
enotah večja, in sicer je največja nevarnost nasilnega vedenja na oddelkih, ki nudijo vso nujno medicinsko
pomoč. Pri svojem delu se tako zaposleni srečujemo z osebami, ki so v
stiski zaradi potrebe po pomoči, obenem pa lahko imajo te osebe še najrazličnejše težave, na katere dodatno
negativno delujejo številni dejavniki
tveganja s strani okolja, osebja, pacientov ali svojcev.

vpitje, izsiljevanje, grožnje) in
fizično nasilje (nasilno vedenje, usmerjeno na predmete
oz. na druge osebe). »

zato neustrezno ukrepanje (osebno
zapletanje zaposlenih v konflikt, namesto razreševanja in deeskalacije
oz. dopuščanje, da oseba z nasilnim
vedenjem doseže ugodnosti, ki ji sicer ne pripadajo).

V SB Celje imamo dogovorjen sistem
internega alarmiranja, ki vključuje
posebno tehnično opremo (telefoni
in alarmi), interna navodila za obvladovanje nasilnega vedenja ter sezTudi svojci so lahko v svojih pričako- nanitev pacientov o nedopuščanju
vanjih nerealni glede poteka obrav- kakršnihkoli oblik nasilnega vedenja
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v ustanovi. Priporočljivi so občasni
preizkusi opreme in samega postopka. Na vidnem in dostopnem mestu
morajo biti nameščene telefonske
številke za klic v sili (varnostna služba, policijska enota). V pisnem terapevtskem dogovoru mora biti jasno
navedeno, da takšnega vedenja ne
dopuščamo, kakor tudi možnost, da
se obravnavana oseba pritoži zaradi
neodobrenih zahtev ter tudi različnih
stopenj ukrepov (Privolitev pacienta
za izvajanje zdravstvene oskrbe in
dajanje informacij o zdravstvenem
stanju).
2. Katere so po vašem mnenju smernice, ki bi jih morali upoštevati, ko
smo soočeni z nasilno komunikacijo
s strani pacientov, njihovih svojcev ali
obiskovalcev in kaj narediti takrat, ko
dejansko pride do fizičnega nasilja?
Nasilno vedenje se začne s psihomotorno agitacijo, ki pomeni psihično
in fizično neugodje posameznika
(ponazorimo npr. lahko s sliko agitiranega bika iz bikoborb…). Nasilno
vedenje se po navadi stopnjuje preko
pasivnega verbalnega (npr. nenehno
spraševanje, ponavljanje stavkov…)
oz. fizičnega (npr. hoja po hodniku
gor in dol…) nasilnega vedenja do
aktivnega verbalnega (npr. kričanje,
zmerjanje, besedne grožnje…) oz.
fizičnega nasilnega vedenja (npr. metanje predmetov, udarci…). Ogroženi
se zlasti počutimo pri aktivnem tako
verbalnem kot fizičnem agresivnem
vedenju posameznika, vendar je treba ukrepati že pri tako imenovanem
pasivnem agresivnem vedenju (nenehno spraševanje, trkanje na vrata,
hoja gor in dol…), saj imamo takrat
še nekaj časa na voljo, da preprečimo
stopnjevanje nasilnega vedenja oziroma prehod v aktivno obliko, ko smo
deležni zmerjanja oziroma fizičnega
obračunavanja. Pri tako imenovanem
pasivnem agresivnem vedenju še
lahko uporabimo psihološke metode deeskalacije, ko pa se agresivno

Komponente deeskalacijskih tehnik,
ki jih upoštevamo pri komunikaciji z
nasilno osebo:
- spoštovanje osebnega prostora,
- izogibanje provokacijam,
- vzpostavitev verbalne komunikacije,
- komuniciranje z osebo v isti višini
(oba sedita/stojita),
- ustrezen očesni kontakt,
- kratki in jedrnati stavki,
- ocenitev želja, potreb, čustev in
občutkov osebe,
- pozorno poslušanje osebe,
- strinjanje; empatija,

»Ogroženi se zlasti počutimo pri aktivnem tako
verbalnem kot fizičnem
agresivnem vedenju posameznika, vendar je treba ukrepati že pri tako
imenovanem pasivnem
agresivnem vedenju (nenehno spraševanje, trkanje na vrata, hoja gor in
dol…), saj imamo takrat
še nekaj časa na voljo, da
preprečimo stopnjevanje
nasilnega vedenja oziroma prehod v aktivno obliko, ko smo deležni zmerjanja oziroma fizičnega
obračunavanja.«
- ponuditi možnosti in optimizem,
- postavitev mej,
- pomiritev nasilne osebe in zaposlenih.
3. Ali je mogoče že vnaprej prepoznati takšnega človeka, ki se bo zatekel k
nasilju oz. katera je tista populacija,
pri kateri lahko to pričakujemo v večji
meri?
Nasilno vedenje je namerno povzročanje škode, bolečine ali trpljenja.
Ločimo: verbalno (zmerjanje, poniževanje, vpitje, izsiljevanje, grožnje)
in fizično nasilje (nasilno vedenje,
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usmerjeno na predmete oz. na druge
osebe).
Glede na vzrok ločimo primarno, sekundarno in terciarno nasilno vedenje. Primarno nasilno vedenje nastopi
zaradi tako imenovanega organskega
vzroka – motnje v delovanju centralnega živčevja. Najpogostejši je tukaj
zagotovo delirij (z njim se v glavnem
srečujemo pri hospitaliziranih bolnikih). Do primarnega nasilnega vedenja lahko pride tudi, kadar možganski
bolezenski proces zajame določene
strukture v centralnem živčevju (hipotalamus, predeli okrog tretjega
ventrikla, frontotemporalni del) in jih
notranje in/ali zunanje draženje iz povečane agitiranosti – vznemirjenosti
stopnjuje do nasilnosti.

Sekundarno nasilno vedenje se kaže,
kadar se pacient z nasilnostjo odziva
na očitne, pa tudi bolj prikrite provokativne dražljaje svojega okolja (npr.
predolgo čakanje na pregled, gneča v
čakalnici,…). Zanesljivo je to najpogostejša oblika nasilnega vedenja, s
katero se srečujemo v zdravstvu. Nekatere osebe so mnogo bolj občutljive na zunanje nevšečnosti. Med osebami, ki hitro vzkipijo in preidejo v
afekt jeze in besa, s tem pa tudi k nasilnim dejanjem, so nekatere: osebnostno manj diferencirane (večja
nagnjenost h konfliktom), iz kroga
organske prizadetosti (npr. po poškodbi glave, pacienti z epilepsijo),
disocialne osebe (npr. zaporniki),
osebe s konverzivno simptomatiko (ponavljajoči obiski pri različnih
specialistih brez organske prizadetosti), osebe, odvisne od psihoaktivnih snovi (alkohol, droge). Vsem tem
so skupne reakcije kratkega stika (impulzivnost), govorimo tudi o znižani
toleranci za frustracijo oz. znižanem
pragu za razdražljivost ali nasilje. Za
reakcije kratkega stika, ki se kažejo v
nenavadno močnem besu, je značil-
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vedenje stopnjuje, je na prvem mestu zagotovitev varnosti posameznika
in okolice. To pomeni, da pokličemo
na pomoč (ostalo osebje, varnostni
gumbi, policija…) in se skušamo najbolj varno umakniti iz nastale situacije.

T O JE S BC

no, da jih sprožijo majhni, dostikrat
objektivno prav nepomembni povodi. Vendar se po preboju nasilnega
vedenja prepričamo, da so se v osebi
napetosti že dalj časa kopičile. V afektu jeze ali besa je oseba lahko zožene
zavesti, zmedena in deziorientirana.
Uničuje inventar in prostor, izjemoma
napade tudi koga od osebja, sopaciente ali naključno prisotne ljudi.
Terciarno nasilje je neposreden izraz
duševne patologije, kot so v nasilje
usmerjene imperativne halucinacije
(psihoza), uresničenje blodnjavega
doživljanja ali pa take motnje zavesti,
da pacient prepoznava sicer običajen
dražljaj kot sovražno in ogrožajoče
dejanje sočloveka ali pa kot grožnjo
iz živega oz. neživega okolja. Te vrste
nasilje se lahko pojavlja pri osebah s
funkcionalno psihozo, ko oseba blodno oz. zasuknjeno interpretira situacijo (shizofrenija, blodnjava motnja,
bipolarna afektivna motnja – jezava
manija, nevarnost razširjenega samomora pri depresiji). Pri zastrupitvah
s psihoaktivnimi snovmi – zlasti psihoastimulansi in njihovimi derivati
(kokain, crack, amfetamin, metamfetamini idr.) smo lahko priča hudemu
nasilnemu vedenju v vseh oblikah. Ne
smemo pozabiti še možnosti nasilnega vedenja v okviru abstinenčnega
sindroma ob odtegnitvi psihoaktivne
snovi, s katero je pacient zasvojen.
4. Imate kaj osebnih izkušenj?
Osebne izkušnje z nasilnim vedenjem
imam predvsem iz Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Velikokrat je bilo nasilno
vedenje odraz predvsem duševne
patologije in doživljanja bolezni iz
kroga shizofrenskih psihoz zlasti ob
sprejemu bolnikov v bolnišnico, ko
se s sprejemom in zdravljenjem niso
strinjali. Glede na Zakon o duševnem
zdravju je možno zdraviti bolnika, pri
katerem se pojavi duševna motnja,
tudi proti njegovi volji, če ogroža svo-

»Zaposleni v zdravstvu verjetno večkrat nasilno vedenje
podcenjujemo. Zmerljivke in žaljivke se niti ne obravnava,
dokler ne pride do fizičnega nasilja. Mislim pa, da se mora
to spremeniti v taki meri, in da je treba jasno povedati, da
kakršnega koli nasilnega vedenja (tako verbalnega kot fizikalnega) ne smemo dopuščati.«

je življenje ali zdravje oz. življenje ali
zdravje ostalih ljudi, ter če povzroča
hudo premoženjsko škodo. V takih
primerih je dokončno odločitev glede zdravljenja imelo sodišče, tako da
smo se vsakodnevno srečevali poleg
z zelo bolnimi osebami še z nejevoljnimi in čustveno ranjenimi svojci, odvetniki, sodniki, zastopniki pacientovih pravic… In moram reči, da so bili
vsi do določene mere agitirani in vsaj
pasivno agresivni.
Tukaj moram poudariti, da je do dejanskega fizičnega nasilnega vedenja
s strani pacientov ali svojcev, ko so
varnostni ukrepi odpovedali, prišlo v situacijah, ko sem takšen odziv
najmanj pričakovala ali bila mogoče
neprevidna oziroma sem situacijo
podcenjevala (zaradi najrazličnejših
vzrokov, npr. utrujenosti…). Zato bi
opozorila, da je pomembno, da je na
voljo dovolj osebja tudi v času dežurnih služb, in da osebje ni preutrujeno
(npr. v času nočne izmene).
5. Ko so novinarji po dogodku zbirali
podatke po bolnišnicah, so presenečale ocene o pojavnosti verbalnega
nasilja nad zaposlenimi v zdravstvu.
Morda še bolj kot to pa so presenečale izjave, da je zdravstveno osebje na
verbalno nasilje tako navajeno, da ga
sploh ne prijavlja več in ga v določeni
meri »vzame v zakup« kot del poklica,
ki ga opravlja. Kaj menite o tem?
Zaposleni v zdravstvu verjetno
večkrat nasilno vedenje podcenjujemo. Zmerljivke in žaljivke se niti ne
obravnava, dokler ne pride do fizič-
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nega nasilja. Mislim pa, da se mora to
spremeniti v taki meri, in da je treba
jasno povedati, da kakršnega koli nasilnega vedenja (tako verbalnega kot
fizikalnega) ne smemo dopuščati in
je potrebno to večkrat povedati, napisati, poučiti zaposlene ter ob vsakem pojavu nasilnega vedenja tudi
pravočasno in ustrezno ukrepati, kot
sem predhodno opisala. To se mora
spremeniti!
6. Koliko pa k vsemu temu, po vašem
mnenju, prispeva splošna družbena
klima in mediji, ki jo krojijo?
Tudi družbena klima je negativno
naravnana, mediji večkrat poročajo o
zdravniških napakah, korupciji v zdravstvu, pa tudi o ostalem zdravstvenem osebju. Večkrat vzamejo primer
iz konteksta, pišejo enostransko.
Ljudje radi berejo, poslušajo senzacionalne novice, poveča se gledanost,
berljivost časopisov… Išče se krivce
za nesrečo, bolezen, nezadovoljstvo
v življenju … To tako povečuje napetost v nas samih, potem pa dolga čakalna doba, prenatrpana čakalnica, ni
potrebno veliko, da pride do kratkega
stika brez kakšne posebne duševne
psihopatologije. Tukaj bi poudarila
tudi moč oziroma pomembno vlogo
medijev glede poročanja o senzacionalnih negativnih dogodkih, kot se je
npr. zgodil v Izoli. Nekateri »podobni
in jezni« posamezniki to lahko potem
interpretirajo kot ustrezen in primeren način reševanja osebnih stisk oziroma problemov in lahko posnemajo
dejanje. V pritožbah bolnikov sem že
zasledila, da če ne bo šlo drugače, bo
pač osebno obračunal z osebjem s pištolo. Tak način razmišljanja v družbi
je treba spremeniti in to večkrat povedati javno preko različnih medijev.
Ljudem je treba omogočiti, da se ob
nezadovoljstvu zaradi obravnave lahko pritožijo, ne smemo pa dopuščati
kakršne koli oblike nasilja. To je treba
jasno povedati tudi medijem.

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

zovalke, pridružila se nam je Romanca Jokić z Oddelka za
anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in
terapijo bolečin. Zbrane podatke dvakrat letno pošiljamo
na Ministrstvo za zdravje, kot obvezen kazalnik kakovosti,
ki ga spremljajo vse akutne bolnišnice v Sloveniji. Skupna
skladnost v naši bolnišnici je bila 84,2 % in je nad mejo 70
%. Skladnost po korakih je bila naslednja:
- pred stikom s pacientom 83,4 %,
- pred čistim in aseptičnim posegom 71,7 %,
- po možnem stiku s telesnimi tekočinami 84,9 %,
- po stiku s pacientom 92,4 %,
- po stiku s pacientovo okolico 83,5 %.
Glede na pretekla opazovanja smo skupno skladnost še
zvišali – leta 2013 je bila 67,3 %, leta 2014 74,5 %, leta
2015 pa 77,2 %. Nad zaželeno mejo 70 % je bilo letos vseh
pet korakov.
Zdravstveni delavci si moramo umiti/razkužiti roke ob
pravem času in na pravi način. Management v zdravstvenih ustanovah pa mora podpirati higieno rok in programe za zaščito pacientov pred bolnišničnimi okužbami.

O

kužbe, povezane z zdravstveno oskrbo, so med najpogostejšimi neželenimi učinki pri obravnavi pacienta in eden večjih javnozdravstvenih problemov, saj
vplivajo na obolevnost, umrljivost in kakovost življenja
pacienta. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije
(SZO) 7 % pacientov v razvitih in 10 % v državah v razvoju
dobi vsaj eno okužbo, povezano z zdravstvom. Te okužbe predstavljajo tudi veliko gospodarsko breme. Velik del
okužb lahko preprečimo že z ustrezno higieno rok, ki je
izmed vseh ukrepov najbolj enostaven, in dokazano znižuje število okužb.

V razvitih državah spodbujajo zaposlene in paciente k aktivnemu vključevanju v promocijo higiene rok. Nagradijo
oddelke ali posamezne zaposlene z največjo skladnostjo
higiene rok. Paciente v zloženkah o pomenu higiene rok
nagovarjajo k aktivnemu spremljanju tako, da opomnijo zdravstvenega delavca, če si ta ni razkužil rok, preden
pristopi k bolniški postelji.
Ali bi bilo smiselno podobne metode poskusiti tudi pri
nas?
Hvala vsem za sodelovanje!

Preprečevanje širjenja in nadzor nad pojavom okužb,
povezanih z zdravstvom, sta nujna, saj je število razpoložljivih antibiotikov za njihovo zdravljenje omejeno in v
prihodnosti ni mogoče pričakovati razvoja novih.
Zaradi vedno pogostejšega pojava večkratno odpornih
bakterij je letošnji 5. maj pozival k borbi proti antibiotični rezistenci z izvajanjem higiene rok. To leto je slogan
kampanje SZO »Antibiotiki – ravnajte previdno«. Na dan
5. maja smo v sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo
pripravili stojnico z učnim pripomočkom za preverjanje
tehnike razkuževanja rok in delili plakate s shemo razkuževanja/umivanja rok ter brezplačna razkužila v žepni izvedbi. Prostor smo si delili s Kardiološkim oddelkom, zato
je bilo še toliko bolj pestro!
V času med 5. in 20. majem je potekalo redno merjenje
skladnosti higiene rok. Letos smo ga opravljale štiri opa17
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5. maj 2017 – Svetovni dan higiene rok:
»Boj proti antibiotični rezistenci«
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Nasprotovanje temu ukrepu pomeni
nasprotovanje javnemu dobru
Romanca Jokić, dipl. m. s.

Oddelek za anestezijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečine

»I

mate se za zdravnike? Zame ste
morilci! Koliko mater ste že umorili? Zakaj ne poslušate? Nosite smrt
na svojih rokah! Ne morete je videti,
vendar je tukaj. Imam dokaze, toda vi
neumneži nočete poslušati.«

tere s poporodno mrzlico. Profesorja
je namreč študent med vajami v secirnici urezal v prst, kar je povzročilo
usodno sepso. Semmelweis je prišel
do zaključka, da neznani delci iz kadavrov povzročajo mrzlico. Kot ukrep
je uvedel razkuževanje rok z raztopino klorovega apna po vsakem pregledu pacienta. Stopnja umrljivosti
je strmo padla. Kljub izjemnemu uspehu so dr. Semmelweisa odpustili iz
dunajske bolnišnice.

S temi besedami je dr. Ignaz
Semmelweis izrazil jezo, ker zdravniki niso sledili njegovemu odkritju.
Semmelweis je bil slab psiholog, vedel se je kot samodržec, pogosto nasilno, ni mu uspelo potegniti ljudi za
sabo, čeprav je imel dokaze o vzrokih Ali se danes, po skoraj 200 letih od
odkritja Semmelweisa, resnično zaveštevilnih smrti v porodnišnicah.
Po narodnosti je bil Madžar. Najprej je damo pomena higiene rok? Ali smo
začel študirati pravo na Dunaju, ven- pripravljeni spremeniti svoje vedenje,
dar se je še istega leta odločil za študij dokler sami nismo izpostavljeni nemedicine. Leta 1844 ga je zaključil in varnosti?

Higiena rok v zdravstvu je eden od
učinkovitih ukrepov za zmanjševanje pogostosti okužb, povezanih z
zdravstveno dejavnostjo. Profesorja
Didiera Pitteta, odposlanca Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)
za varnost pacientov, zagovornika
higiene rok in pobudnika globalne
akcije Svetovne zdravstvene organizacije »Čiste roke rešujejo življenja«, bi z lahkoto imenovali »sodobni
Semmelweis«. Njegova močna karizma in neverjetna energija ne pustita
ravnodušnega nikogar v predavalnici. V mesecu aprilu 2017 je prišel na
Semmelweis ni mogel prenesti toliko obisk v Slovenijo, kjer je v Ljubljani v
smrti, zato je nenehno opazoval, izva- hotelu Union imel predavanje.
jal meritve, poročal o svojih odkritjih Pittet je s sodelavci leta 2000 objavil
in prišel do bistvenega odkritja. Ko študijo v vplivni reviji Lancet, s kaje potegnil vzporednici med prvo in tero je naredil pomemben premik
drugo porodnišnico, je ugotovil, da je na področju higiene rok. Opisoval je
razlika samo v zaposlenih. Višjo umr- postopke higiene rok z uporabo alkoljivost v prvi porodnišnici je povezal holnega razkužila.
z delom v secirnici. Študentje so na- Pittetov ženevski model promocije
mreč pred pregledovanjem nosečnic higiene rok temelji na prepoznavaopravljali vaje v secirnici. Semmelwe- nju petih ključnih trenutkov za izvais je to povezavo okrepil s smrtjo janje higiene rok:
svojega kolega, profesorja anatomije 1. pred stikom s pacientom,
Jakoba Kolletschka, ki je umrl za po- 2. pred čistim / aseptičnim postopdobnimi bolezenskimi znaki kot makom,
začel s specializacijo iz porodništva.
Zaposlil se je v priznani dunajski bolnišnici, ki je imela dve porodnišnici.
V prvi, ki jo je vodil profesor Klein, so
porodom prisostvovali študenti medicine, v drugi, ki jo je vodil profesor
Bartsch, pa so bile prisotne babice.
Druga porodnišnica je bila namenjena revnim ženskam, ki niso imele
denarja za zdravstveno oskrbo. Toda
ravno v tej porodnišnici, ki je bila vedno prezasedena, so tako bogate kot
revne ženske hotele roditi, saj je bila
v njej umrljivost porodnic dosti nižja
kot drugje.
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Profesor Didier Pittet v Ljubljani

3. po možnem stiku s telesnimi tekočinami,
4. po stiku s pacientom in
5. po stiku s pacientovo okolico.
Skupaj s sodelavci je razvil metodo
opazovanja skladnosti higiene rok s
priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, ki jo uporabljamo tudi v
slovenskem prostoru. Prepoznavanje
petih ključnih trenutkov za izvajanje
higiene rok z uporabo alkoholnega
razkužila zmanjša število okužb, povezanih z zdravstvom. Ta preprosti
ukrep lahko zmanjša stroške zdravljenja in prepreči nepotrebne smrti. Torej naredimo skupaj spremembo v
razmišljanju in vedenju.
Naj zaključim z znanim Kantovim
citatom, ki ga omenja v svoji knjigi
»Čiste roke rešujejo življenja« Thierry
Crouzet, in zanj predstavlja preprosto moralno načelo: »Moja svoboda
se konča tam, kjer se začne svoboda
drugih«.
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Svetovni dan nočnega
močenja 30. maj
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

noči brez močenja postelje, pa o sekundarnem. Med vzroki za enurezo se
prepletajo nezreli mehanizmi nadzora sečnika v spanju in čustveni dejavniki. Pri številnih otrocih je prisotna
dedna obremenjenost.

P

o opredelitvi mednarodnega
združenja za otroško inkontinenco je nočno močenje ali nočna enureza stanje, ki opisuje nočno uhajanje
urina v spanju otrok nad 5. letom starosti. Kadar se nočno močenje postelje pojavlja od rojstva, brez prekinitve
6 mesecev, govorimo o primarnem
nočnem močenju, če nočno močenje
nastopi po vsaj polletnem obdobju

Pediatri, družinski zdravniki, kirurgi,
psihiatri, medicinske sestre in psihologi se o vzrokih in načinu zdravljenja
enureze vsakodnevno pogovarjajo s
starši, otroki, najstniki, vzgojitelji in
učitelji. Predvsem je na tem področju
aktivna delovna skupina za motnje
mikcije pri Združenju za pediatrijo
Zdravniškega društva, ki je pred leti
nastala na pobudo doc. dr. Anamarije Meglič, pediatrinje s Kliničnega
oddelka za nefrologijo Pediatrične
klinike v Ljubljani. Njeni člani se trudijo s predavanji za kolege, učitelje
in vzgojitelje, s članki v poljudnih in
strokovnih revijah in informacijami
na spletu to temo približati čim širši
javnosti in pomagati pri zdravljenju.
Z argumenti, ki izhajajo iz raziskav,
namreč želijo spremeniti zmotno
prepričanje družbe, da je enureza
primarno psihološka ali psihiatrična
motnja, ki jo bo otrok prerasel. V resnici je namreč kompleksna težava, ki
jo je treba zdraviti in zmanjšati stiske
otrok, mladostnikov in staršev.
Od leta 2015 se, na pobudo mednaro-

Katarina Meštrović Popovič

dnega združenja za kontinenco otrok
in sorodnih organizacij, en dan v letu
(načeloma zadnji torek v maju) posveti še posebej aktivnemu osveščanju
o enurezi. Letos smo 30. maja k tem
aktivnostim pristopili tudi v Sloveniji.
Člani delovne skupine za motnje mikcije so pripravili informativne plakate
ter odprli spletno mesto z materiali za
hitrejšo diagnostiko in lažje zdravljenje otrok z motnjami mikcije. Del
skupine je tudi pediatrinja z našega
Otroškega oddelka, Katarina Meštrović Popovič, dr. med., s katero smo se
pogovarjali o tej temi.
Kateri so razlogi za pojav nočne
enureze?
Nočno močenje je odraz nedozorelih
mehanizmov za zadrževanje urina v
mehurju ponoči, ki sicer pri večini otrok dozorijo do okrog 5. leta starosti.
Vzrokov je več:
1. Zaradi nezrelega ritma izločanja
hormona (vazopresina) se ponoči v
spanju izloča veliko urina.
Hormon vazopresin, ki se izloča v možganih, deluje na različne procese v
telesu. Med drugim v ledvičnih cevči-
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cah povzroča zadrževanje vode in zato
izločanje bolj koncentriranega urina
manjših količin. Normalno se hormona
veliko več izloča ponoči kot podnevi,
zato nastaja podnevi več urina manjše gostote, ponoči pa manj urina večje
gostote. Odrasli dobro vemo, da je urin
ob jutranjem praznjenju mehurja videti
bolj gost in je temno rumen. Pri otrocih
z nočnim močenjem je ritem izločanja
tega hormona še nezrel: podnevi in
ponoči ga izločajo enako, zato nastaja
podnevi in ponoči enaka količina urina
oz. ponoči večja količina manj gostega
urina, kot pri otrocih, ki ostanejo suhi.
2. Prag zbujanja je višji - otrok se ne
zbudi, ko se sečnik napolni.
Starši teh otrok pogosto opažajo izredno trden spanec, ko jih poskušajo zbuditi, da bi preprečili nočno močenje. Ko
jih odnesejo na stranišče, se otroci tega
sploh ne zavedajo. Vemo, da je popolnoma normalno, da otroci trdno spijo.
V kasnejši starosti mladostniki in odrasli spimo manj trdno in se zbudimo ob
občutku polnega mehurja. Gre za živčne povezave mehurja z najvišjimi centri
v velikih možganih, ki pri nekaterih dozorijo kasneje kot običajno.

Tabela priporočenega režima vnosa tekočin pri otroci in mladostnikih z enurezo (dostopno na spletni strani http://www.zzp.si)

jo pogosto in po malem, močno jih »za- dnevnih mikcijskih motenj in je osvotišči« nepričakovano in kar naenkrat, jil pravilen dnevni vedenjski vzorec
včasih jim nekaj urina uide.
pitja in lulanja, je zdravljenje nočnega
močenja zelo enostavno, če dosežemo dobro sodelovanje z otrokom in
4. Družinska obremenjenost.
natančno upoštevanje splošnih ukreV družinah, kjer je močil eden od star- pov. O zdravljenju se z otrokom in
šev ali oba, je verjetnost nočnega mo- starši natančno pogovorimo in vrsto
čenja pri otroku večja. Točnega načina zdravljenja izberemo skupaj.
dedovanja še ne poznamo.
Če dnevni vedenjski vzorec lulanja še

3. Sečni mehur manjše funkcionalne
kapacitete oz. prekomerno aktiven Kakšen je odstotek enureze pri otrocih pri nas?
sečnik.
Nezrelo oživčenje mehurja in preko- V Sloveniji je odstotek močenja posmerno draženje stene mehurja, brez za- telje pri petletnikih 8,7 % in pri otrodostnega zaviranja živčnih impulzov je cih od 6. do 15. leta 12,4 %, kar je prilahko razlog za draženje mehurja med merljivo z izsledki raziskav drugod po
spanjem, pa tudi zmanjšano prostorni- svetu.
no mehurja. Odrasli imamo prostornino okrog pol litra, petletniki običajno
med 200 in 300 mililitri. Če je mehur Kako se jo zdravi?
manjši, ponoči ob trdnem spancu ne Ko z enostavnim pregledom in brez
zadrži izločenega urina. Pri teh otrocih zahtevnih preiskav ugotovimo, da otvečkrat opazimo, da tudi podnevi lula- rok z enurezo nima znakov sočasnih

ni osvojen (zadrževanje urina, uhajanje urina), je treba najprej urediti
dnevno lulanje, sicer v zdravljenju
nočnega močenja ne bomo uspešni.
Metod zdravljenja je več.
1. S splošnimi ukrepi:
• redno praznjenje mehurja podnevi
na 2 do 3 ure, vedno tudi pred spanjem,
• redno odvajanje blata,
• veliko tekočin zjutraj, dopoldne in
zgodaj popoldne, manj pozno popoldne in malo zvečer,
• spanje brez pleničk, na nepremočljivi podlogi.
2. Z zdravilom dezmopresin
Zdravilo dezmopresin (Minirin MELT
podjezične tablete po 120 µg), je snov,
ki je podobna vazopresinu. Zdravilo
predpišemo na recept. Z jemanjem
zdravila pred spanjem v naslednjih 8
urah oponašamo zrel cirkadiani ritem:
povzročimo izločanje manjše količine
urina, ki jo otrok lahko zadrži v mehurju in ostane ponoči suh. Zjutraj učinek
zdravila popusti in urin se izloča normalno.

Vzroki
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Čeprav zdravljenje lahko traja dlje časa,
nočno močenje večinoma mine v nekaj
mesecih. Med zdravljenjem se ritem
vazopresina uredi ali pa se vzpostavijo
drugi mehanizmi kontrole zadrževanja
urina v mehurju. Zdravilo je po doseženi popolni suhosti treba jemati še vsaj
3 mesece, nato poskusno prekinemo.
Znova ga uvedemo čim prej, če otrok
brez zdravila še ni popolnoma suh.
Zdravilo je v obliki podjezičnih tabletk,
ki so za otroke prijaznejša oblika kot tablete, ki bi jih moral pogoltniti. So hitro
topljive v ustih in krhke. Otrok si tabletko položi pod jezik, kjer se hitro vsrka.
3. Z alarmom proti nočnemu moče- Diagnostika otroške nefrološke ambulante
nju
Namen alarma proti nočnemu močenju je spodbuditi spontano zbujanje iz
spanja zaradi občutka polnega mehurja. Ob lulanju se sproži zvok, ki otroka
zbudi. Ob redni uporabi se otrok zbuja
vedno prej: v začetku šele, ko je popolnoma moker in se alarm oglaša že
nekaj minut; kasneje že takoj po prvih
kapljicah, ko se alarm komaj začne
oglašati; končno pa še preden se pomoči in se alarm sploh ne oglaša več.

Med alternativnimi metodami se
pogosteje navajata akupunktura in
hipnoza, ki pa ju zaradi premalo prepričljivih dokazov o učinkovitosti za
sedaj ne prištevamo med osnovne
načine zdravljenja.

Uporaba alarma vsaj v začetku zahteva sodelovanje cele družine. Pogosto se
v začetku uporabe kljub glasnemu alarmu otrok ne zbudi, zbudijo pa se ostali
člani družine. Eden od staršev nato pomaga otroku, da vstane, izklopi alarm,
odide na stranišče, se preobleče.

Nočno močenje z odraščanjem otrok izzveneva. Spontano mine pri 15
% otrok na leto, vendar ko se otrok
prične zavedati težave, se razvijejo
neugodje, slaba samopodoba, stiska,
počuti se drugačnega od vrstnikov,
ne more prenočiti drugje kot doma
in se udeležiti šole v naravi ali počitniškega tabora. Z aktivnim reševanjem
težave moramo po 5. letu starosti pričeti takoj, ko se otrok tega zaveda ali
si sam želi postati »suh«.

Pri nas več uporabljamo dva različna
alarma: alarm WetStop 3 s senzorjem
in oddajnikom zvoka z vibriranjem, ki
se pripne na pižamo in brezžični alarm
Rodger s hlačkami z elektrodami in oddajnikom zvoka z različnimi alarmi, ki
ga namestimo v vtičnico.
4. Zdravilo (antiholinergik) za prekomerno aktiven sečni mehur pride na
vrsto ob neuspehu prejšnjih postopkov.
Če gre za možnost prekomerno aktivnega sečnika, predpišemo zdravilo iz
skupine antiholinergikov, ki umirja prekomerno vzdraženost in poveča prostornino mehurja.
V primeru trdovratne enureze in pridruženih psiholoških motenj je treba
individualizirati terapevtski pristop, ki
je po navadi timski (največkrat s psihologom in psihiatrom) na sekundarnem oz. terciarnem nivoju.

Je zdravljenje nujno ali se lahko stanje pozdravi samo od sebe, na primer
z leti, z odraščanjem?

Smo dovolj ozaveščeni? Sploh poznamo to bolezen?
Mislim, da se poznavanje te težave izboljšuje. Na voljo je več informacij na
to temo, pediatri se o tem pogovarjajo s petletniki in starši na sistematskih
pregledih. Vsekakor je pomembno
spoznanje, ki postopno nadomešča
prejšnje prepričanje, da enureza ni
primarno psihološka ali psihiatrična
motnja, ampak kompleksna težava,
ki jo je treba zdraviti. Je motnja, ki
povzroča veliko stisko otrok in staršev. Pri vztrajanju enureze v starejšo
dobo se verjetnost spontanega izzvenevanja težav izrazito zmanjša.
Se vsaka enureza z odraščanjem
pozdravi?
Ne. Približno 1% odraslih še vedno
moči posteljo v spanju.

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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Dnevi ozaveščanja o srčnem
popuščanju ( 5.–7. maja )
Mirjana Kralj-Coha, dipl. m. s., Andrejka Jager, dipl. m. s., Majda Jazbec, ZT
Kardiološki oddelek

V

Splošni bolnišnici Celje smo 5.
maja 2017, od 10. do 14. ure, že
drugo leto zapored v avli bolnišnice
pripravili informacijsko točko, namenjeno vsem obiskovalcem in pacientom.

krvnega pritiska in sladkorja.
Meritve in zdravstvenovzgojno delo
smo opravili pri 173 obiskovalcih,
opravljale smo ga: Mirjana Kralj-Coha,
dipl. m. s., Andrejka Jager, dipl. m. s.
Andreja Strmčnik, dr. med. je v
in Majda Jazbec, s. m. s.
predavalnici pripravila predavanje

Predstavili smo srčno popuščanje,
odgovarjali na njihova vprašanja, delili zdravstvenovzgojne zgibanke. Ob
tem smo vsakemu izmerili vrednosti

Obiskovalcem smo izmerjene vrednosti krvnega tlaka in sladkorja zapi- Ob 13. uri je v kletni predavalnici bolsali in v primeru odstopanja svetovali nišnice potekalo predavanje na temo
te bolezni, vodila ga je Andreja Strmobravnavo pri izbranem zdravniku.
čnik, dr. med., spec. int. med.
Poleg naše info točke so člani Koronarnega kluba Celje in Koronarnega kluba Zgornje Savinjske doline
predstavili delovanje svojih klubov,
programe, ki jih izvajajo, in imeli učno
delavnico na temo oživljanja z avtomatskim defibrilatorjem.
Naš namen je bil predstaviti bolezen, opozoriti na dejavnike tveganja, seznaniti jih z možnimi ukrepi za
zmanjšanje dejavnikov tveganja za
nastanek bolezni. Ob tem pa spodbuditi vse ogrožene skupine ljudi, da
spremenijo svoj življenjski slog, ki pripomore k upočasnitvi napredovanja
srčnega popuščanja ter zagotavlja
Informacijska točka v avli poliklinike kakovostnejše življenje.
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S

plošna bolnišnica Celje bo v letošnjem letu začela s
podeljevanjem priznanj Splošne bolnišnice Celje zaposlenim, ki so pri svojem delu dosegli izjemne oz. nadpovprečne dosežke na strokovnem, raziskovalnem, izobraževalnem področju, so pri svojem delu izkazali izredno
humanost ali izrazito prispevali k izgradnji dobrih medsebojnih odnosov in pozitivne organizacijske kulture v bolnišnici. Ena od bolnišničnih nagrad, opredeljenih v Pravilniku
o priznanjih Splošne bolnišnice Celje, je tudi zahvala tretjim osebam, to je posameznikom in podjetjem, ki sodelu-

jejo z bolnišnico in prispevajo k njenemu razvoju.
V skladu z določbami pravilnika o priznanjih, ki je objavljen v knjižnici internih pravilnikov na intranetni strani bolnišnice, je Komisija za priznanja 19. maja na oglasnih deskah bolnišnice ter na intranetni strani bolnišnice objavila
Razpis za priznanja Splošne bolnišnice Celje za leto 2017.
Razpis, ki se bo zaključil 4. septembra 2017, je objavljen
v nadaljevanju. Predlog za podelitev priznanja lahko pri
komisiji na predpisan način vložijo vsi uslužbenci Splošne
bolnišnice Celje.

Na podlagi Pravilnika o priznanjih, ki ga je sprejel direktor bolnišnice, in je pričel veljati 11. 11. 2015, Komisija za priznanja Splošne
bolnišnice Celje objavlja

Razpis za podelitev priznanj Splošne bolnišnice Celje za leto 2017
Komisija za priznanja Splošne bolnišnice Celje (v nadaljevanju:
komisija) sprejema in obravnava predloge za naslednja priznanja Splošne bolnišnice Celje:
1. Plaketo
Plaketa je najvišje priznanje Splošne bolnišnice Celje, ki se lahko
podeli za:
•
izjemne delovne uspehe v strokovnem in izobraževalnem
delu, ki so kot takšni prepoznani tudi v širši okolici in pomenijo povečanje strokovnega ugleda Splošne bolnišnice
Celje;
•
doseganje nadpovprečnih rezultatov dela in prizadevanj
ter uspešno končane izjemno zahtevne projekte;
•
prispevek k razvoju Splošne bolnišnice Celje ali
•
rešitev premoženja ali človeškega življenja v primerih izrednih okoliščin.
2. Priznanje za posebne dosežke
Priznanje za posebne dosežke se podeli sodelavcem oz. posameznikom za:
•
nadpovprečne dosežke na delovnem področju,
•
uvedbo novih tehnologij, metod in oblik dela,
•
delo na raziskovalnem področju,
•
delo na izobraževalnem področju,
•
delo na akademskem področju,
•
izkazano humanost na delovnem mestu,
•
izrazit prispevek pri izgradnji dobrih medsebojnih odnosov,
•
izrazit prispevek pri gradnji pozitivne organizacijske kulture v bolnišnici.
V vseh primerih mora posameznik pri posebnih dosežkih izkazovati vidno vlogo Splošne bolnišnice Celje.
3. Priznanja za dolgoletno delo
Priznanje za dolgoletno delo se podeli za 30 ali več let dela v
bolnišnici uslužbencem, ki izkazujejo posebne delovne uspehe,
prizadevanja ali so uspešno končali projekte iz njihove pristojnosti.
4. Zahvala tretjim osebam / zahvala posameznikom in podjetjem, ki sodelujejo z bolnišnico
Zahvala se podeli zunanjim sodelavcem oziroma posameznikom,
ki niso uslužbenci Splošne bolnišnice Celje, ter podjetjem za:
•
dolgoletno sodelovanje na strokovnem področju,

•
prispevek k razvoju Splošne bolnišnice Celje,
•
izdatno materialno pomoč za bolnišnično dejavnost.
Predlog za podelitev priznanja lahko pri komisiji vložijo
vsi uslužbenci Splošne bolnišnice Celje.
Postopek za podajo predlogov
1. Predlog za podelitev priznanj mora vsebovati:
a) ime in priimek zaposlenega oz. zunanjega sodelavca ali
naziv podjetja, ki naj se mu priznanje podeli,
b) delovno mesto zaposlenega,
c) vrsto priznanja,
d) obrazložitev, ki utemeljuje upravičenost kandidata za priznanje,
e) potencialne priloge, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
Pisni predlog mora vsebovati datum predloga, ime in priimek
predlagatelja in njegov podpis. Pisni predlog je popoln, če vsebuje vse zahtevane podatke in dokumente.
2. Predlagatelji pisne predloge pošljejo na naslov: Komisija za priznanja Splošne bolnišnice Celje, Tajništvo
direktorja, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, v zaprti kuverti z
oznako »Razpis za podelitev priznanj Splošne bolnišnice
Celje za leto 2017« in na e-naslov: priznanja.sbcelje@sb
-celje.si .
3. Rok za oddajo pisnih predlogov je do vključno 4. septembra 2017.
4. Komisija bo obravnavala le pravočasno prispele predloge. Prispele predloge za priznanja lahko komisija po
lastni presoji prekvalificira.
5. Komisija bo po obravnavi predlogov direktorju izdala
poročilo o obravnavi in predlog sklepa o dodelitvi priznanj z utemeljitvijo. Prejemniki plaket in zahval tretjim
osebam bodo priznanja predvidoma prejeli na slavnostni
akademiji ob 130-letnici Splošne bolnišnice Celje v mesecu oktobru, prejemniki priznanj za posebne dosežke
in priznanj za dolgoletno delo pa na prireditvi v mesecu
decembru.
6. Imena prejemnikov priznanj bodo objavljena na uradni
spletni strani bolnišnice, na intranetni strani bolnišnice,
na oglasnih deskah bolnišnice in v internem glasilu Monitor.
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Bolnišnica ima likvidnostne težave
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.

Sektor za ekonomiko
Sektor za finance in računovodstvo

P

oslovno leto 2017 je prineslo v poslovanje bolnišnic
izredno težko in neugodno finančno situacijo, ki se
poglablja iz meseca v mesec. Nepokrita finančna bremena iz preteklih let iz naslova napredovanj in dviga plač ter
istočasno znižanje cen za 2,1 % s 1. 1. 2017, so vzroki za
razmere, iz katerih javni zavodi brez povišanja cen ne vidimo izhoda. K temu se pridružuje še razvoj medicinske
stroke z novimi, dražjimi, kakovostnejšimi zdravstvenimi
materiali in zdravili. Zato že od konca lanskega leta potekajo pogajanja za povišanje cen, ki pa žal do meseca
junija 2017 še vedno ostaja negotovo. Predlog izvajalcev
je, da se cene povišajo za 5 %, saj bi to deloma ublažilo
zniževanje cen iz obdobja gospodarske krize. Sicer so
bile začasno zvišane tako v letu 2015 kot v letu 2016, od
1. 1. 2017 pa poslujemo s povsem znižanimi cenami iz obdobja gospodarske krize, tj. za 8,5 % nižjimi.

»Nepokrita finančna bremena iz preteklih
let iz naslova napredovanj in dviga plač
ter istočasno znižanje cen za 2,1 % s 1. 1.
2017, so vzroki za razmere, iz katerih javni
zavodi brez povišanja cen ne vidimo izhoda.«
SB Celje je v mesecu aprilu pripravila Finančni načrt 2017,
ki ga je obravnaval Svet zavoda SB Celje in ga tudi sprejel.
Finančni načrt predvideva 5-odstotno povišanje cen, kar
pa ni dogovorjeno, zato soglasja na naš finančni načrt Ministrstvo za zdravje ni izdalo. Za SB Celje 5-odstotno povišanje cen predstavlja 3,9 mio EUR prihodka in ob tem
pogoju je Finančni načrt SB Celje 2017 tudi izravnan oz.
poslovanje uravnoteženo. Vendar tudi tega ni možno
doseči samo s predvidenim povišanjem cen, temveč so
potrebni ukrepi za racionalizacijo poslovanja na vseh
področjih. Ti ukrepi so sestavni del Finančnega načrta
2017, njihovo izvajanje je za uravnoteženo poslovanje
(poleg povišanja cen) nujno.
Ukrepi
za uravnoteženo poslovanje so posebej
poglobljeno zastavljeni na področju zdravstvenega materiala in zdravil. Za obvladovanje stroškov dela je zastavljen kadrovski načrt, ki predvideva zmanjševanje dela
izven rednega delovnega časa, saj so bile v ta namen že
izvršene dodatne zaposlitve; nujno je potrebno obvladovanje delovnih ur in zmanjševanje presežnih delovnih ur,
saj finančna situacija tega bremena ne prenese.
Skupaj je v finančnem načrtu zastavljenih 45 ukrepov,
ki so razdelani na posamezne aktivnosti in nosilce za
njihovo izvajanje. Odgovorne osebe za izvajanje ukre-

pov so vodstva oddelkov in služb ter Komisija za zdravila in Komisija za zdravstveni material; izvajanje ukrepov pa je delovna naloga vseh zaposlenih.

»Ukrepi za uravnoteženo poslovanje so
posebej poglobljeno zastavljeni na področju zdravstvenega materiala in zdravil.
Za obvladovanje stroškov dela je zastavljen kadrovski načrt, ki predvideva zmanjševanje dela izven rednega delovnega
časa, saj so bile v ta namen že izvršene
dodatne zaposlitve.«

Ob ugotavljanju rezultata poslovanja v obdobju 1-3 2017
smo v SB Celje ugotovili izgubo v višini 1.297.116 EUR, kar
predstavlja 5,2 % celotnih realiziranih prihodkov v tem
obdobju. V primerjavi s Finančnim načrtom 2017 nastaja izguba tako zaradi nedoseganja prihodkov kakor tudi
preseganja stroškov. Nedoseganje prihodkov glede na
Finančni načrt 2017 je v višini 829.207 EUR, preseganje
stroškov pa v višini 467.909 EUR. Nižji prihodki od načrtovanih s Finančnim načrtom izhajajo iz nižjih cen (v Finančnem načrtu je predvideno 5-odstotno povišanje cen) ter
iz predvidenih prihodkov iz enkratnih dodatnih programov, katerih izvajanja in s tem realizacije v obdobju 1-3
2017 še ni bilo. Višji stroški od načrtovanih v obdobju 1-3
2017 so predvsem na področju zdravil in zdravstvenega
materiala.

»Velik vpliv na likvidnostno situacijo je
imelo izplačilo regresa za letni dopust, ki je
bilo opravljeno 9. 6. 2017. Da je bolnišnica
lahko zagotovila to izplačilo, je bilo potrebno drastično ustaviti plačila dobaviteljem.«

Negativni izidi poslovanja se odražajo tudi na likvidnostnem položaju bolnišnice. Bolnišnica ni več sposobna
poravnavati svojih obveznosti v valutnem roku, kar pomeni, da imamo do dobaviteljev izkazane neplačane
obveznosti. Velik vpliv na likvidnostno situacijo je imelo
izplačilo regresa za letni dopust, ki je bilo opravljeno 9.
6. 2017. Da je bolnišnica lahko zagotovila to izplačilo, je
bilo potrebno drastično ustaviti plačila dobaviteljem. Po
stanju na dan 31. 5. 2017 je imela bolnišnica tako za 3,2
mio neporavnanih obveznosti. Sredstev za poplačilo teh
obveznosti bolnišnica nima niti danes.
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Robert Vodušek, dipl. var. inž.
Robert Blazinšek, inž. les.

Referat za varstvo pri delu
Tehnično vzdrževanje

Našo bolnišnico so v preteklosti že večkrat prizadele
poplave. Spomnimo se katastrofalnih posledic iz leta
1990 ter 1998, ko sta poplavi povzročili ogromno gospodarsko škodo na objektih in opremi. S protipoplavnimi
ukrepi na porečju Savinje in njenih pritokov upamo, da
takšnih in podobnih dogodkov ne bomo več doživeli. Se
pa v zadnjem času dogaja čedalje več vremenskih pojavov, ki pogosto povzročajo poplave. Tako je bilo tudi 2.
junija okrog 19.00 ure, ko je širše območje Štajerske, Koroške in Pomurja zajelo neurje z obilnim nalivom in med
drugim prizadelo tudi Celje, kjer je zalilo nekaj cest in
objektov, močan veter pa je podiral drevesa. Na območju
Celja je v pol ure padlo kar 12 litrov dežja na kvadratni
meter površine (vir: ARSO). Tudi tokrat je vodna ujma prizadela nekatere prostore naše bolnišnice.
Na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja je
kanalizacijska voda zaradi prevelike obremenitve z meteornimi vodami skozi jaške vdrla v kletne prostore in
poplavila 625 m2 funkcionalnih prostorov oddelka. Višina vode je segala 5 cm po celotni površini in smo jo s črpalkami uspeli prečrpati iz objekta. Potrebna bo sanacija
sten v višini 50 cm od tal. Škoda na talnih površinah še ni
znana, saj se le-te še vedno sušijo.

V objektu Očesnih ambulant je bilo najhuje. Površinska
meteorna voda, ki je po cesti drla iz smeri Urgentnega
centra proti Kersnikovi ulici, je zalila vhod objekta, kjer je
bilo kar 50 cm vode. Poplava je prizadela celotno klet z
arhivom ter toplotno podpostajo, v kateri smo namerili
15 cm vode. Na srečo večje škode ni, bo pa potrebno higiensko beljenje ter strojno izsuševanje prostorov.

Sušenje kletnih prostorov v objektu z ambulantami Očesnega
oddelka

V kleti T objekta (pod Lekarno) je meteorna voda prišla v zgradbo z dveh strani: po klančini pri Lekarni ter
skozi zunanja vrata arhiva Oddelka za patologijo in
citologijo. Višina vode je v tem delu kleti segala 10
centimetrov visoko in se razlila po skladišču Lekarne,
po hodniku do Nabavne službe pri kuhinji ter vse do
kletnega prehoda v Urgentni center. Uspešno smo jo
prečrpali z lastnimi črpalkami. Pri tem so nam prizadevno pomagali zaposleni iz lekarne in patologije ter
delavci čistilnega servisa ISS. Ker je v tem delu kleti
ves material dvignjen od tal, voda ni povzročila škode
na materialu in napravah, bo pa potrebno higiensko
beljenje sten.

Poplavljeni kletni prostori Oddelka za infekcijske bolezni in
vročinska stanja

Nivo vode na vhodu v objekt z ambulantami Očesnega oddelka

Zalita klet T objekta
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Junijsko neurje
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Zaradi dogajanja v bolnišnici ni prišlo do motene
oskrbe in delovanja, prav tako ni bilo večje škode na
materialu in strojni opremi. Je pa voda za sabo pustila
posledice na stenskih in talnih površinah, ki jih bomo
morali sanirati.
Ob takšnih dogodkih se pogosto spomnimo na pretekle poplave in ugotavljamo, kako še lahko izboljšamo protipoplavno varnost naše bolnišnice. In ravno
takšni dogodki nas motivirajo, da tehnično in organizacijsko izboljšujemo sistem protipoplavne varnosti, ki
je eden temeljnih ukrepov za neprekinjeno izvajanje
dejavnosti.

Ob prizadevni pomoči zaposlenih, je bila poplava hitro
odpravljena

Električni generatorji v naši bolnišnici
Mag. Dejan Žohar, univ. dipl. inž. el.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

V

sektorju SIPV smo težko dočakali, da se je le končala zamenjava dveh 40 let starih dotrajanih dizelskih
agregatov. Zamenjava je potekala v dveh etapah. Prva je
bila narejena leta 2008, ko je bila k obstoječi transformatorski postaji, locirani poleg sedanjega UCC-ja, dograjena
nova agregatska postaja z novim dizelskim električnim
agregatom moči 1000 kVA. Investicijo je financiralo Ministrstvo za zdravje.

Takrat je bil problem zanesljivega napajanja z električno energijo ob izpadu distribucijskega omrežja le delno
rešen, saj sta bila obstoječa zastarela dizelska agregata
moči 2 x 560 kVA še vedno vključena v sistem rezervnega
napajanja. Junija letos pa smo v drugi etapi s sredstvi Mi-

nistrstva za zdravje le dokončali investicijo. Dva dotrajana dizelska agregata v obstoječi transformatorski postaji
smo nadomestili z novim agregatom moči 1000 kVA.

Tako sedaj v bolnišnici razpolagamo z dvema dizelskima
električnima agregatoma moči 2 x 1 MVA in s tem izpolnjujemo stroge zahteve predpisov s področja rezervnih
virov električnega napajanja v bolnišnicah. V primeru
izpada distribucijskega električnega omrežja lahko pričakujemo, da bo napajanje prioritetnih porabnikov v času
največ 15 sekund prevzel rezervni električni agregatski
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postroj. Po vrnitvi distribucijskega omrežja do izpada
električne energije ne bo prišlo, saj bo preklop na distribucijo na podlagi predhodne avtomatske sinhronizacije
opravljen brez prekinitve.
Brez vzdrževanja pa tudi sedaj po posodobitvi ne bo šlo.
V ta namen še vedno ostanejo v veljavi navodila, da vsako prvo nedeljo v mesecu od 8.00 do 9.00 ure izvajamo
testiranja in nastavitve delovanja dizelskega električnega
postroja v živo, saj večinoma rezervni agregati ves čas
svoje življenjske dobe ostanejo v mirovanju in pripravljenosti za delovanje ob nepričakovanih dogodkih.
Ob tem je treba spomniti, da imamo od leta 2013 dalje v
naši bolnišnici še dva električna agregata.

To sta kogeneratorja, dva motorja z notranjim izgorevanjem in nameščenim električnim generatorjem, ki ju
ves čas poganja zemeljski plin. Z delnimi nepovratnimi
evropskimi sredstvi smo ju namestili v sklopu energetske
sanacije z namenom, da varčujemo pri porabi energentov in privarčujemo finančna sredstva za tekoče poslovanje. Za razliko od rezervnega nadomestnega napajanja ta
dva kogeneratorja ves čas neprekinjeno delujeta, saj nista
vgrajena za namen delovanja ob izpadu distribucijskega
omrežja, ampak je ravno obratno – zaradi nujne sinhronizacije in drugih tehničnih pogojev lahko delujeta le ob
vzpostavljenem distribucijskem omrežju. Na ta način v

bolnišnici skoraj v celoti sami porabimo električno energijo iz kogeneratorjev, prav tako pa ob vodnem hlajenju
kogeneratorjev odvečno toploto koristno uporabimo za
ogrevanje radiatorjev in sanitarne vode. Na ta način se
napravi obravnavata kot elektrarna z visokim izkoristkom
učinkovitosti porabe glede na pogonski vir energije –
preko 80 %, zato je bolnišnica upravičena do obratovalnih podpor, kar predstavlja dodatni finančni prihodek.
Na žalost se napravi ne moreta uporabljati kot rezervni
vir električnega napajanja, saj pogonsko gorivo zemeljski
plin ne šteje za rezervni energent, ker ga ne moremo skladiščiti v »posodi« tako, kot npr. dizelsko gorivo.
Vsi zgoraj opisani postroji pa brez ustrezno usposobljenega osebja ne morejo delovati. Zaradi tega bolnišnica
skrbi za redno usposabljanje in izobraževanje osebja v
kotlovnici in elektro službah, da lahko skrbi za nemoten
prevzem, zagon, obratovanje in vzdrževanje vseh opisanih sistemov. Zato z veseljem izkoristim teh nekaj vrstic,
da se lahko poleg vodstvu bolnišnice, ki je omogočilo vse
opisane investicije, zahvalim tudi osebju v SIPV, ki z vso
zavzetostjo skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje
opisane opreme.

Akreditacijska presoja 2017
Mateja Agrež, dipl. ekon. (UN), spec. manag. QSM
Služba za kakovost

S

plošna bolnišnica je v postopku javnega naročila na podlagi referenc in cene za izvedbo akreditacijske presoje
izbrala akreditacijsko hišo AACI (American Commision for Accreditation).

Standard AACI je letno pregledan in potrjen pri evropskem združenju za kakovost (ISQua), vsebinsko zajema področja
zdravstvene obravnave, katerih programe izvaja tako primarni, sekundarni kot terciarni nivo.
Standardi AACI so oblikovani tako, da se lahko izvajajo na področju vseh zdravstvenih storitev, v vseh okoljih in lokacijah. Obravnavajo tudi varnost zaposlenih, pacientov in obiskovalcev v zdravstveni organizaciji.
To pomeni, da izvajalci storitev lahko uporabljajo standarde AACI za nenehno izboljševanje svoje kakovosti ter varnosti oskrbe in pri upravljanju učinkovitosti uspešnosti ter storitev, ki se izvajajo v njihovem imenu.
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Bistvena novost je pri samostojnih poglavjih Organizacijska etika in Upravljanje varnosti informacij.
Pri posameznih poglavjih pa so določene zahteve razširjene (npr. pri
poglavju Preprečevanje in obvladovanje okužb je zahteva po pojasnilu
obvladovanja bioterorizma).
Pozornost je treba nameniti tudi zahtevam, pri katerih je skladnost
standarda vezana na zakone in pravno regulativo, v teh primerih presojevalci upoštevajo doseganje zahtev, ki so strožje.
V Sloveniji ima akreditacijo po mednarodnem standardu AACI že 22
zdravstvenih organizacij.
V bolnišnici bo akreditacijska presoja po omenjenem standardu potekala od 11. do 13. 9. 2017.
V nadaljevanju je tabelarno prikazano kazalo vsebine obeh standardov, iz katerega je mogoče že po naslovih primerjati njune zahteve.
Podrobnejše informacije najdete v standardu AACI, ki je objavljen na intranentni strani področja Kakovost.

Primerjava vsebin standardov DNV-DIAS in AACI

DNV - DIAS

AACI

Obseg
Veljavnost

1 Skladnost s predpisi
1.1 Skladnost z veljavno zakonodajo in predpisi
1.2 Licenciranje in certificiranje
Sistem vodenja kakovosti
4.1 Splošno
4.2 Sistem vodenja kakovosti ISO 9001
4.3 Plan vodenja kakovosti
4.4 Podatki vodenja kakovosti
4.5 Meritve, spremljanje in analiza
4.6 Predstavnik vodenja kakovosti
4.7 Vodstveni pregled
4.8 Zahteve sistema za vodenje kakovosti

Sistem vodenja kakovosti (QM)
QM.1- SVK
QM.2 SVK-ISO 9001
QM.3 Opis/načrt kakovosti
QM.4 Predstavnik vodstva
QM.5 Dokumentacija in revizije vodenja
QM.6 Sistemske zadeve
QM.7 Merjenje, nadzor, analiza
Upravljanje s tveganji (RM)
RM.1 Načrtovanje in sredstva
RM.2 Ocena tveganja
RM. 3 Upravljanje s tveganji
RM.4 Poročanje

Obvladovanje tveganj
9.1 Splošno
9.2 Ocena tveganja
9.3 Poročanje

Upravni organ (GB)
GB.1 – Pravna odgovornost
GB.2 – Institucionalni načrt in proračun
GB.3 – Pogodbene storitve
Direktor (CE)
CE.1 – Kvalifikacije
CE.2 – Odgovornost

Organizacijska etika
3.1 Splošno
3.2 Diskriminacija

MS.1 Medicinsko osebje
MS.2 Izpolnjevanje pogojev
MS.3 Organiziranost
MS.4 Odgovornost
MS.5 Strokovni svet
MS.6 Sodelovanje medicinskega osebja
MS.7 Podatki o uspešnosti
MS.8 Nadaljnje izobraževanje
MS.9 Vloga upravnega organa
MS.10 Klinična pooblastila
MS.11 Začasna klinična pooblastila
MS.12 Disciplinski ali rehabilitacijski ukrepi
MS.13 Vodenje zdravstvene dokumentacije
MS.14 Anamneza in status
MS.15 Konziliarni posvet
MS.16 Obdukcija

Medicinsko osebje
8.1 Splošno
8.2 Organizacija medicinskega osebja in odgovornost
8.3 Opis usposobljenosti medicinskega osebja
8.4 Podatki o uspešnosti
8.5 Kontinuirano izobraževanje
8.6 Klinična pooblastila
8.7 Začasna klinična pooblastila
8.8 Disciplinski in rehabilitacijski ukrepi
8.9 Vodenje zdravstvene dokumentacije
8.10 Anamneza in status
8.11 Posvet
8.12 Obdukcija

Vodenje
2.1 Vodstveni organi
2.2 Medicinsko osebje
2.3 Poslovni direktor
2.4 Strokovni direktor
2.5 Organizacijski plan in finančni načrt
2.6 Pogodbene storitve
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Storitve zdravstvene nege
11.1 Splošno
11.2 Osebje
11.3 Zasedba in način oskrbe
11.4 Pooblastila
11.5 Načrtovanje

Upravljanje s kadri (SM)
SM.1 Licenciranje, registracija in certificiranje
SM.2 Strokovni okvir
SM.3 Obseg dejavnosti odd.
SM.4 Imenovanje osebja in
kadrovske spremembe
SM.5 Opisi delovnih mest
SM.6 Uvajanje
SM.7 Vrednotenje osebja
SM.8 Spodbujanje zdravja
Na pacienta osredotočena oskrba (PC)
PC.1 Specifične pravice
PC.2 Privolitev po pojasnilu
PC.3 Jezik in komunikacija
PC.4 Varstvo ranljivih oseb
PC.5 Naročanje in ponovno pozivanje
PC.6 Pozitivna identifikacija pacienta
PC.7 Vrednotenje in načrt oskrbe
PC.8 Premestitve
PC.9 Oprema za oživljanje in vnaprej izražena
volja pacienta, da ne želi oživljanja (DNAR)
PC.10 Politika načrtovanja odpusta
PC.11 Vrednotenje načrtovanja odpusta
PC.12 Ponovno vrednotenje načrta odpusta
PC.13 Pritožbeni postopek

Upravljanje s kadri
7.1 Licenciranje, registracija in certificiranje
7.2 Strokovni obseg
7.3 Oddelčni obseg dejavnosti
7.4 Ocenjevanje in prilagajanje osebja
7.5 Opis dela
7.6 Usmeritev
7.7 Ocenjevanje osebja
7.8 Promocija zdravja

Upravljanje z zdravili (MM)
MM.1 Upravljavske prakse
MM.2 Seznam zdravil
MM.3 Nadzorovana zdravila
MM.4 Predpisovanje zdravil
MM.5 Revizija predpisovanja zdravil
MM.6 Nadzorni odbor
MM.7 Razpoložljive informacije

Farmacevtske storitve
21.1 Splošno
21.2 Upravljanje z zdravili in biološkimi pripravki
21.3 Izobraževanje, opazovanje in meritve
21.4 Pravila in postopki za zdravniška naročila
21.5 Časovno usklajevanje uvajanja zdravil
21.6 Upravljanje s transfuzijo krvi
21.7 Nadzorovana zdravila
21.8 Neuporabna zdravila
21.9 Napake zdravljenja
21.10 Opazovanje
21.11 Dostopne informacije
21.12 Zapisi
Kirurške storitve
14.1 Splošno
14.2 Organizacija in osebje
14.3 Način delovanja
14.4 Poučeno soglasje
14.5 Oprema operacijske dvorane
14.6 Seznam operacijskih dvoran
14.7 Poročanje in dokumentacija
Sterilizacija in dezinfekcija
28.1 Splošno
28.2 Izbira medicinske opreme
28.3 Hramba in ločevanje

Operacijske dvorane (OT)
OT.1 Organizacija
OT.2 Osebje in nadzor
OT.3 Razpoložljiva oprema
OT.4 Knjiga operativnih posegov
OT.5 Pooperativna oskrba
OT.6 Operativna in pooperativna
dokumentacija in poročanje

Anestezijske storitve (AS)
AS.1 Organizacija
AS.2 Dajanje anestezije
AS.3 Politika in postopki

Uporaba sistema preverjanja
5.1 Načrt uporabe preverjanja
5.2 Obseg in pogostost preverjanja
Sistemi varnosti pacientov
6.1 Splošno
6.2 Projekti izvajanja izboljšav
6.3 Komisija (odbor) za varnost pacientov
Pacientove pravice
10.1 Splošno
10.2 Poučeno soglasje
10.3 Pritožbe pacientov
10.4 Preučitev pritožbe
10.5 Uporaba in obvladovanje kakovosti
10.6 Vložitev pritožbe
10.7 Obvestilo o rešitvi pritožbe
10.8 Jezik in komunikacija
10.9 Obvestilo družinskim članom
10.10 Pravica do zasebnosti
10.11 Varnost
10.12 Zloraba, nadlegovanje in psihično nasilje
10.13 Zaupnost podatkov o pacientih
10.14 Omejevanje in/ali izolacija
10.15 Naročilo za omejevanje ali izolacijo
10.16 Usposabljanje osebja za omejevanje in/ali izolacijo
10.17 Spremljanje kakovosti
Načrtovanje odpusta
12.1 Splošno
12.2 Vrednotenje načrtov odpusta
12.3 Napotitev na premestitev
12.4 Ponovna ocenitev

Anestezijske storitve
15.1 Splošno
15.2 Sposobnost reševanja
15.3 Spremljanje in merjenje
15.4 Organizacija in osebje
15.5 Način delovanja
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Storitve zdravstvene nege (NS)
NS.1 Storitve zdravstvene nege
NS.2 Glavna medicinska sestra

ABC POS LOVANJA

Porodničarstvo (OS)
OS. 1 Organizacija
Laboratorijske storitve (LS)
LS.1 Organizacija
Radiologija (MI)
MI.1 Organizacija
MI.2 Zaščita pred sevanjem
MI.3 Oprema
Mi.4 Naročanje
MI.5 Nadzor
MI.6 Osebje
MI.7 Dokumentacija
MI.8 Interpretacija in dokumentacija
Nuklearna medicina (NM)
NM.1 Organizacija
NM.2 Radioaktivne snovi
NM.3 Oprema in material
NM.4 Interpretacija
Rehabilitacija (RS)
RS. Organizacija
RS.2 Vodenje in podpora
RS.3 Načrt zdravljenja/ napotnice
Urgenca (ED)
ED.1 Organizacija
ED.2 Osebje
ED.3 Nezagotavljanje urgentne oskrbe
ED.4 Dislocirane enote
Ambulantne storitve (OS)
OS.1 Organizacija
OS.2 Osebje
OS.3 Obseg storitev
Prehranske storitve (DS)
DS.1 Organizacija
DS.2 Storitve in diete
DS.3 Prehranski priročnik
Pridobivanje organov, tkiv in oči (TO)
TO.1 Organizacija
TO.2 Spoštovanje pacientovih pravic
TO.3 Dokumentacija
TO.4 Transplantacija organov
TO.5 Kandidati za transplantacijo
Preprečevanje in obvladovanje okužb (IC)
IC:1 Sistem za preprečevanje in obvladovanje okužb

Vodenje zdravstvene dokumentacije (MR)
MR.1 Organizacija
MR.2 Popolna zdravstvena dokumentacija
MR.3 Arhiviranje
MR.4 Zaupnost
MR.5 Vsebina dokumentacije
MR.6 Identifikacija avtorjev
MR.7 Zahtevana dokumentacija
Fizično okolje (PE)
PE.1 Objekt
PE.2 Sistem upravljanja varstva pred požarom
PE.3 Sistem upravljanja varnosti
PE.4 Sistem upravljanja varovanja
PE.5 Sistem upravljanja z nevarnimi snovmi
PE.6 Sistem upravljanja v primeru izrednih razmer
PE.7 Sistem upravljanja z medicinsko opremo
PE.8 Sistem upravljanja z infrastrukturo

Porodniške storitve
17.1 Splošno
17.2 Anestezijske storitve
Laboratorijske storitve
24.1 Splošno
24.2 Primernost laboratorijske storitve
24.3 Upravljanje oskrbe s krvjo
Radiološke storitve
18.1 Splošno
18.2 Varnost za paciente in osebje
18.3 Oprema
18.4 Naročilo
18.5 Osebje
18.6 Zapisi
Storitve nuklearne medicine
19.1 Organizacija
19.2 Način delovanja
19.3 Oprema
19.4 Zapisi
Storitve rehabilitacije
20.1 Splošno
20.2 Vodstvo
20.3 Načrt zdravljenja
Urgentne storitve
16.1 Organizacija in usmeritve
16.2 Osebje
16.3 Urgentne storitve, ki niso zagotovljene
16.4 Dislocirani oddelki
Ambulantne storitve
13.1 Splošno
13.2 Organizacija
13.3 Osebje
Prehranske in dietetične storitve
26.1 Splošno
26.2 Strategija
26.3 Prehrana in diete
Pridobivanje organov, tkiv in oči
25.1 Splošno
25.2 Odgovornosti pri transplantaciji organov

Preprečevanje okužb
22.1 Organizacija in način delovanja
22.2 Zmanjševanje tveganja
22.3 Poročanje
22.4 Bioterorizem
Zdravstveni zapisi
23.1 Splošno
23.2 Organizacija in kadrovska zasedba
23.3 Oblika in hramba zapisov
23.4 Identifikacija avtorjev zapisov
23.5 Zaupnost
23.6 Vsebina zapisov
Fizično okolje
27.1 Oprema
27.2 Program upravljanja z varnostjo
27.3 Program upravljanja z varovanjem
27.4 Program upravljanja v sili
27.5 Program za nevarne materiale (HAZMAT)
27.6 Požarna varnost
27.7 Program za medicinsko opremo
27.8 Program uporabe zmogljivosti
Upravljanje varnosti informacij
29.1 Splošno
29.2 Outsourcing - Zunanje izvajanje storitev
29.3 Varovanje opreme
29.4 Kontrola dostopa
29.5 Upravljanje neprekinjenega delovanja oz. vodenja

Ob pripravi na jesensko presojo vas želim spomniti, da skrbniki pregledate ter po potrebi osvežite in dopolnite vsebine predpisov in ostalih dokumentov. Pregledati pa je treba tudi, ali so bila vsa predhodna neskladja odpravljena. Še
je čas za njihovo odpravo.
Pred nami je čas dopustov in novih spoznanj, zato vam ob tej priložnosti želim, da čas, namenjen vam in vašim najdražjim, najlepše izkoristite.
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univ. dipl. prav. – pomočnica direktorja
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

V

prejšnji številki Monitorja smo objavili informacijo, da je v začetku
marca vodenje Splošno kadrovsko
pravnega sektorja prevzela Damjana
Medved Arbeiter, univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravosodnim izpitom, ki je v bolnišnici
pred leti že delala na tem področju,
nato pa jo je želja po novih izzivih
odpeljala na celjsko Fakulteto za logistiko. Takrat smo tudi napovedali, da
jo bomo v junijski številki podrobneje
predstavili.
1. Kako se počutite na novem/starem
delovnem mestu?
Na novem starem delovnem mestu
v splošno pravno kadrovskem sektorju sem v krogu sodelavcev, ki jih
večinoma poznam že od prej, nekaj je
novih. Vsi so me lepo sprejeli in počutim se odlično. V prvih dneh in tednih
sem se seznanila z delovnimi nalogami, zdaj pa sem že globoko v delu. V
preteklih letih se je dosti spremenilo,
predvsem se to odraža na organizacijskem področju, vsa področja dela
so tesno povezana z informacijsko
tehnologijo, programsko podprta, in
s tem v zvezi sem se znašla pred številnimi izzivi.
2. Kaj vas je vodilo pri odločitvi, da
pridete nazaj v bolnišnico, glede na
to, da ste bili na fakulteti varno na
začetku novega, že tretjega mandata
tajnika fakultete?
Pri svojem delu na Univerzi v Mariboru sem imela priložnost spoznati
še en javni sistem, ki je delno podoben zdravstvenemu, hkrati pa zelo
različen. Glede na svoje predhodne
delovne izkušnje, pridobljene pretežno v SB Celje, sem kar hitro usvojila vse potrebno in se tudi vživela v
nov kolektiv ter nove naloge. Imela
sem zanimivo delo, pri katerem sem
pridobila številna nova znanja in
izkušnje. Kljub temu pa sem po določenem času začutila željo po spremembi in vesela sem, da sem dobila
priložnost nadaljevati svoje delo v
SB Celje.

3. Devet let ste delovali na povsem
drugem področju. Zaradi številnih
aktivnosti tako v bolnišnici kot tudi
na državni ravni, ste se morali v zelo
kratkem času seznaniti z delovanjem
bolnišnice in zdravstvenega sistema.
Kje vidite največje spremembe glede
na leto 2008?
Največje spremembe vidim predvsem na organizacijski ravni ter v
zahtevnosti in v obsegu dela, ki sta se
v tem času občutno povečala. Kljub
temu, da marsikaj pozam že od prej,
predvsem zakonodajo, akte, način
dela, številne sodelavce, pa se je v
tem obdobju marsikaj spremenilo,
zato moram pri vsaki nalogi, ki se je
prvič lotevam, vse preveriti. Spremembe so včasih na videz malenkostne, a pomembne. Veliko je podatkov, ki so ključni pri sprejemanju
odločitev. Povečala se je intenzivnost
dela, opažam, da je tudi država kot
lastnik zelo okrepila svojo funkcijo in
da se bolj intenzivno vključuje v postopke upravljanja zdravstvenega sistema in bolnišnic. Močneje so izraženi
tudi vplivi zunanjih organov v smislu
nadzora nad delom in poslovanjem,
kar zahteva predvsem od našega sektorja številne dodatne aktivnosti in
notranje kontrole, ki so usmerjene v
pravilnost in zakonitost dela, zato te
spremembe vidim v pozitivni luči.

Damjana Medved Arbeiter

so vrhunsko izobraženi, usposobljeni, motivirani in kompetentni kadri
temelj za izvajanje naše dejavnosti,
hkrati pa je to področje, ki predstavlja kar okoli 60 % vseh stroškov v
bolnišnici. Zelo pomemben obseg
dela je organizacijsko združen v splošni službi, ki obsega arhiv, vložišče,
ki dnevno poleg interne pošte prevzame in dostavi preko 1500 pošiljk
zunanje pošte, službo za varstvo pri
delu in medicinsko knjižnico. Tu je seveda še pravna služba, znotraj katere
4. Sektor, ki ga vodite, zagotavlja sto- se izvajajo številni različni postopritve treh, sicer povezanih, pa vendar ki, povezani z zaposlenimi, pacienti,
strokovno zelo samostojnih področij. javna naročila ter vsi sodni in drugi
izvensodni postopki.
Kako jih ocenjujete?
Sektor obsega splošno, kadrovsko,
pravno, od leta 2016 pa tudi službo za Poleg sektorja trenutno vodim tudi
izobraževanje, razvoj kadrov in speci- službo za kakovost in službo za orgaalizacije. Gre za več samostojnih stro- nizacijo. Veseli me, da so vsa delovna
kovnih področij, ki pa se povezujejo, področja pokrita z ustrezno izobražezato moramo temu slediti tudi pri nimi in usposobljenimi kadri – mojiorganizaciji dela v sektorju. Največ- mi sodelavci, kar nam omogoča, da
ji obseg dela imamo pri izvrševanju lahko uspešno opravljamo svoje delo.
kadrovske funkcije v najširšem smis- Menim pa, da imamo pred sabo še
lu, tako pri zagotavljanju kadrovskih dosti izzivov in možnosti za napredovirov, delovnopravnem področju ter vanje, predvsem v smislu povezovaširšem izobraževalnem področju. Gre nja in sinergij tako znotraj sektorja,
za področje, ki je v zdravstveni dejav- kot tudi med sektorji in z zdravstvenosti zelo izpostavljeno, saj vemo, da nim delom bolnišnice.
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5. Katere bodo prednostne naloge oz.
projekti po posameznih področjih, ki
vas čakajo v prihodnjem letu, in katere so tiste, ki jih štejete med strateške?
Na kadrovskem in izobraževalnem
področju med strateške naloge
štejem predvsem razvoj področja
organizacijske kulture v bolnišnici
in razvoj kadrov, ki ga bomo uresničevali z načrtovanjem, ukrepi
za pridobitev potrebnih kadrov,
izpolnjevanjem pogojev za varno
in zdravo delo ter zagotavljanjem
celovitega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v vseh poklicnih skupinah glede na aktualne
potrebe bolnišnice. Ocenjujem, da
je predvsem dolgoročna kadrovska
politika tisti element, ki lahko daje
trajne rezultate.

Številne obsežne naloge nas čakajo
tudi na področju varnosti in zdravja
pri delu, saj v letošnjem letu načrtujemo pregled pogojev dela za izdelavo
nove ocene tveganja.
Najbolj obsežni in dolgoročni pa
so naši načrti na področju zajema,
hrambe in arhiviranja dokumentacije.
Načrtujemo uvedbo dokumentnega sistema za zajem in upravljanje z
e-dokumenti in s tem postopen prehod na e-dokumentacijo, tako na medicinskem kot poslovnem področju.
Ravno tako na področju arhiviranja.
V tem in prihodnjem letu pa bomo
nadaljevali z razvojem sistema evidentiranja delovnega časa v skladu
z organizacijskimi spremembami.

Prednostne naloge imamo na področju izkoriščenosti delovnega časa in
zmanjšanja prekomernih obremenitev delavcev.
6. Kateri je vaš življenjski moto?
Verjamem, da je treba v življenju pri vsaki stvari gledati naprej.
Iz preteklosti se moramo učiti in
spoznanja uporabiti za to, kar počnemo danes za cilje, ki jih imamo
v prihodnosti. Pri delu pa se držim
načela, da mora biti vodja sodelavcem predvsem partner in jih voditi
z zgledom. Upam, da mi to vsaj v
pretežni meri uspeva, več o tem bi
seveda lahko povedali moji sodelavci. Kadar se znajdem pred težavami, pa si rečem: problemov ni, so
samo izzivi.

Ob upokojitvi
Brede Veršič, VMS
Kolektiv Kardiološkega oddelka

»Kaj ona sestra več ne dela?
Je več ni?«
so radovedni pacienti vsi.
»EKG na svojem mestu stoji,
a sestre Brede tukaj več ni.«
Breda Veršič se je zaposlila v Splošni bolnišnici Celje 1. 8. 1979.
Zaposlena je bila v EKG ambulanti, od leta 2003 pa v Kardiološkem centru. Delo je opravljala strokovno in profesionalno, kar
40 let in 27 dni. Vsa leta je bila spoštljiva, uslužna in marljiva,
vsakemu je rada priskočila na pomoč.
Z 2. marcem 2017 se je Breda upokojila in tako vstopila v novo
življenjsko obdobje. Sodelavke in sodelavci Kardiološkega oddelka in Kardiološkega centra ji želimo vse dobro, da jo spremlja
sreča, predvsem pa, da ji služi zdravje.

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 2. oktobra 2017.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Delovni jubileji v aprilu,
maju in juniju 2017

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v
MARCU, APRILU in MAJU)

10 LET
1. Simona Bobek, Oddelek za infekcijske bolezni in
vročinska stanja
2. Mateja Deželak, Ginekološko-porodniški oddelek
3. Anže Gladek, Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo
4. Bernarda Golčman, Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
5. Patricija Klančnik, Nevrološki oddelek
6. Marjeta Laznik, Nevrološki oddelek
7. Dolores Leskovar, Oddelek za bolezni ledvic in
dializo
8. Marjana Mastnak, Oddelek za anesteziologijo,
intenzivno terapijo operativnih strok in terapijo
bolečin
9. Mateja Palir, Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke
10. Franci Ribič, Oddelek za bolezni ledvic in dializo
11. Janko Vlaović, Oddelek za intenzivno interno
medicino

Stanje zaposlenih na dan 31. 5. 2017: 1957
delavcev
Prihodi v marcu, aprilu in maju 2017
• 2  zdravnika specialista
• 1  zdravnik specialist – dopolnilno delo
• 11  zdravnikov specializantov
• 2  zdravnika brez specializacije/zdravnika po
opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
• 12  zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
opravljenem sekundariatu (pripravniki)
• 1   inž. laboratorijske biomed.
• 1   dipl. fizioterapevt
• 1   dipl. radiološki inženir
• 5   dipl. m. s.
• 6   tzn
• 6   tzn – pripravnikov

20 LET
1. Irena Štahl, Kardiološki oddelek
2. Nikolaja Zagoričnik, Služba za obračun plač

• 2   farmacevtska tehnika
• 2   spremljevalca bolnikov
• 2   zdravstveni administratorki

30 LET
1. Mateja Gorjup, Nevrološki oddelek
2. Mirjana Kralj Coha, Kardiološki oddelek
3. Irena Majer, Pralnica
4. Jožica Oprčkal, Administracija oddelkov neoperativnih strok
5. Blanka Ostrožnik, Nevrološki oddelek
6. Robert Tojnko, Urgentni center Celje
7. Andreja Trupej, Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke

• 1  servirka
• 1   vodja II
Odhodi v marcu, aprilu in maju 2017
• 1   zdravnik specialist
• 3   zdravniki specializanti
• 12  zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
opravljenem sekundariatu (pripravniki)
• 1   inženir laboratorijske biomedicine
• 1  analitik v laboratorijski medicini

Vsem jubilantom čestitamo!

• 2   dipl. fiziot.
• 1   dipl. inž. rad.
• 6   dipl. m. s.
• 1   tzn

Upanje v človeškem srcu je podobno
plutovini v vodi.
Lahko jo potisnemo na dno,
vendar vedno splava na površje.

• 11   tzn – pripravnikov
•

1   inženir tehničnih strok

•

2  dietna kuharja

•

1  zdravstvena administratorka

•

1  programer aplikacij

Alexandre Dumas ml.
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po potnih nalogih) za obdobje
marec – maj 2017
Ime in priimek

NAZIV

Pričetek
izobraževanja

Kraj napotitve

Asist. dr. Dragan Kovačič, dr. med.

Zdravstveni sistem prihodnosti

8.-9. 3. 2017

PORTOROŽ

Asist. mag. Anja Zupan Mežnar,
dr. med.

Slovenska šola intervencijske
kardiologije

31. 3. 2017

LJUBLJANA

Asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik,
Življenje brez glavobola
dr. med.

10.-11. 3. 2017

LJUBLJANA

Dr. Lina Savšek, dr. med.

Življenje brez glavobola

10.-11. 3. 2017

LJUBLJANA

Stanka Habjanič, VMS

Obravnava bolnika s Parkinsonovo
boleznijo

28. 3. 2017

DOBRNA

Milena Kotnik, dr. med.

Osnove donorskega progama

30. 3. 2017

JESENICE

Renata Šibli, dr. med.

Eno leto po razvrstitvi zdravila entyvio v
Sloveniji

16. 3. 2017

LJUBLJANA

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

Mednarodni kongres o hemodinamskem
9. 3. 2017
monitoringu

ZAGREB

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

Etične dileme v fizikalni in rehabilitacijski
24.-25. 3. 2017
medicini ter celostni rehabilitaciji

LJUBLJANA

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

Obravnava bolnika s Parkinsonovo
boleznijo

28. 3. 2017

DOBRNA

Dr. Ana Golež, dr. med

Obravnava bolnika s Parkinsonovo
boleznijo

28. 3. 2017

DOBRNA

17. 3. 2017

LJUBLJANA

Asist. dr. Barbara Gnidovec Stražišar,
Motnje spanja – svetovni dan spanja
dr. med.
Mag. Klemen Jagodič, dr. med.

10. strokovno srečanje Združenja
urologov Slovenije

10. 3. 2017

DOBRNA

Andreja Strmčnik, dr. med.

Sodobna kardiologija 2017

20.-21. 4. 2017

LJUBLJANA

Nina Glavnik Poznič, dr. med.

Sodobna kardiologija 2017

20.-21. 4. 2017

LJUBLJANA

Asist. dr. Dragan Kovačič, dr. med.

Sodobna kardiologija 2017

20.-21. 4. 2017

LJUBLJANA

Ksenija Rovan Krivec, dr. med.

Sodobna kardiologija 2017

20.-21. 4. 2017

LJUBLJANA

Boštjan Bercko, dr. med.

Sodobna kardiologija 2017

20.-21. 4. 2017

LJUBLJANA

Žagar Bernardka, prof. zdr. vzg.

Skrb za zdravje – od teorije k praksi

21.-22. 4. 2017

PODČETRTEK

Mojca Zavolovšek, dipl. m. s.

Peritonealna dializa, asistirana
peritonealna dializa

21.-22. 4. 2017

LJUBLJANA

Renata Šibli, dr. med

Strokovno srečanje KVČB centrov

7. 4. 2017

LJUBLJANA

Damijan Slakan, dipl. zn.

Onkološka zn včeraj, danes, jutri

21.-22. 4. 2017

OTOČEC

Ivana Lapoši, dipl. m. s.

Onkološka zn včeraj, danes, jutri

21.-22. 4. 2017

OTOČEC

Janko Vlaovič, dr. med.

4th European Congress for Bronchology
and Interventional Pulmonology

27.-30. 4. 2017

BEOGRAD

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

Eight Annual Spring Scientific
Symposium in Anesthesiology and
Intensive care

21.-23. 4. 2017

NIŠ

Lea Zupan, dr. med.

Obravnava bolnika z vrtoglavico v
urgentnem centru

23.-26. 4. 2017

BEOGRAD

Domen Slapnik, dr. med.

Obravnava bolnikov z žilno in sladkorno
7.-8. 4. 2017
boleznijo

DOLENJSKE
TOPLICE

Andrej Mlakar, dr. med.

Mednarodni kongres XXVII. srečanje
pediatrov

MARIBOR

34

7. 4. 2017

Nove tehnologije v transfuzijski
dejavnosti, hemokromatoza

7.-8. 4. 2017

ZREČE

Asist. mag. Jakob Koren, dr. med.

Standardi in kazalniki kakovosti v
perinatologiji

19.-20. 5. 2017

SLOVENJ GRADEC

Asist. dr. Ratko Delić, dr. med.

25th European congress of obstetrics
and gynaecology

17.-21. 5. 2017

ANTALYA

19. 5. 2017

BLED

6.-9. 5. 2017

BUKAREŠTA

Mag. Andreja Hrovat Bukovšek, univ. 9. študentska konferenca s področja
dipl. org.
zdravstvenih ved
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. svetnik

18th European congress of trauma &
emergency surgery

14th Congress and 153rd Annual
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. Assembly of Slovenian Medical
svetnik
Association

29.05.-31.5.2017 STOCKHOLM

Jerneja Pesjak, dipl. m. s.

26. mednarodni simpozij intenzivne
medicine

Sebastjan Jekl, mag. zdr. nege

"Simulacija" ob dnevu medicinskih sester 12. 5. 2017

MARIBOR

Romanca Jokič, spec. periop. zdr. n.

50. strokovni seminar Žilni pristopi

ROGAŠKA
SLATINA

Petra Orešič, dipl. m. s.

Na pacienta osredotočena kirurška z. n.
26.-27. 5. 2017
-pomen povezovanja in sodelovanja krg. strok

LAŠKO

Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege

Na pacienta osredotočena kirurška z.
n. - pomen povezovanja in sodelovanja
krg. strok

26.-27. 5. 2017

LAŠKO

Dr. Tanja Selič Kurinčič, dr. med.

Kdaj so okužbe prebavil nujna stanja

26.-27. 5. 2017

MARIBOR

Miha Mežnar, dr. med.

26. mednarodni simpozij intenzivne
medicine

26.-27. 5. 2017

BLED

Darja Podsedenšek, mag. zdr. – soc.
manag.

26. mednarodni simpozij intenzivne
medicine

26.-27. 5. 2017

BLED

Barbara Smrke, mag. zdr. nege

26. mednarodni simpozij intenzivne
medicine

26.-27. 5. 2017

BLED

Andreja Goručan, dipl. m. s.

26. mednarodni simpozij intenzivne
medicine

26.-27. 5. 2017

BLED

Barbara Hudournik, dr. med.

26. mednarodni simpozij intenzivne
medicine

26.-27. 5. 2017

BLED

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

26. mednarodni simpozij intenzivne
medicine

26.-27. 5. 2017

BLED

Dr. Ana Golež, dr. med.

14th congress of the European forum for
24.-27. 5. 2017
research in rehabilitation

GLASGOW

Alja Jevšnik, dipl. fiziot.

26. mednarodni simpozij intenzivne
medicine

26.-27. 5. 2017

BLED

Andreja Šteiner, univ. dipl. org.

S križem je križ

19. 5. 2017

CELJE

Vesna Cerjak, univ. dipl. org.

S križem je križ

19. 5. 2017

CELJE

Bogomir Poharc, dipl. inž. rad

9. Mednarodni kongres nukl. med. in 12.
Alpe Adria simpozij nukl. med.

4.-7. 5. 2017

ROVINJ

Anej Senica, dipl. inž. rad. tehnol.

9. Mednarodni kongres nukl. med. in 12.
Alpe Adria simpozij nukl. med.

4.-7. 5. 2017

ROVINJ

Mateja Kovačič, dipl. org. - menedžer

9. Mednarodni kongres nukl. med. in 12.
Alpe Adria simpozij nukl. med.

4.-7. 5. 2017

ROVINJ

Asist. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, Annual Meeting of the ANSS in the
dr. med.
European Sleep Research Society

5.-7. 5. 2017

RAYKJAVIK

Asist. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, Nevrofiziološke preiskave v otroški
dr. med.
nevrologiji

12. 5. 2017

KAMNIK

26.-27. 5. 2017

19.-20. 5. 2017

BLED

Asist. Matej Gajšek, dr. med.

Na pacienta osredotočena kirurška z. n.
26.-27. 5. 2017
-pomen povezovanja in sodelovanja krg. strok

LAŠKO

Sandi Poteko, dr. med.

Strokovni sestanek

12. 5. 2017

ZAGORJE OB SAVI

Mag. Hilda Maze, unvi.dipl. org.

Vascular surgery 2017

3.-6. 5. 2017

POREČ
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Zoran Bolta, dr. med.
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Zaključeni študiji zaposlenih
• Rok Kuzem, dipl. inž. rač. in inf. je 21. 3. 2017 zaključil podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Fakulteti za
informacijske študije Novo mesto in pridobil strokovni naslov »magister družboslovne informatike«
• Nataša Starič je 27. 3. 2017 zaključila višješolski študijski program 1. stopnje na Višji strokovni šoli Ljubljana in
pridobila strokovni naslov »ekonomistka«
• Goran Djuranović je 10. 4. 2017 zaključil visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Fakulteti za vede
o zdravju Izola in pridobil strokovni naslov »diplomirani zdravstvenik (VS)«
• Mihaela Vaupotič, dipl. inž. lab. biomed., je 13. 4. 2017 zaključila podiplomski magistrski študij 2. stopnje na
Fakulteti za farmacijo Ljubljana in pridobila strokovni naslov »magistrica laboratorijske biomedicine«
• Nejc Snedec, dr. med. je 9. 5. 2017 zaključil podiplomski doktorski študij  s področja Biomedicine na Medicinski
fakulteti Ljubljana in pridobil znanstveni naslov » doktor znanosti«
• Denis Tomašič je 15. 5. 2017 zaključil visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki zdravstveni
šoli Celje in pridobil strokovni naslov »diplomirani zdravstvenik (VS)«
• Urška Lešek je 30. 5. 2017 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Zdravstveni fakulteti
Ljubljana in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Aleksandra Siter je 1. 6. 2017 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Fakulteti za komercialne in poslovne vede Celje ter pridobila strokovni naslov »diplomirana ekonomistka (VS)«
POPRAVEK
• Daša Podgoršek, dr. med., je 23. 2. 2017 zaključila podiplomski doktorski študij  s področja mikrobiologije na
Biotehniški fakulteti Ljubljana in pridobila znanstveni naslov »doktorica znanosti«

McDonald'sova donacija
ob odprtju nove restavracije
Podjetje Alpe-Panon d.o.o.,
ki v Sloveniji upravlja restavracije McDonald's, je ob
glavni celjski vpadnici na
Mariborski cesti v začetku
maja odprlo novo in do
zdaj največjo restavracijo
McDonald's v Sloveniji z
250 sedišči. Z njo so nadomestili restavracijo, ki
je bila v centru Celja, in se
s svojo ponudbo približali
avtocesti, saj računajo, da
bo postala atraktiven postanek za potnike in turiste.
Tudi zato so jo opremili kar
z dvema linijama, ki sta namenjeni oddaji naročila iz
avta.
Ker sta povezanost z lokalno skupnostjo in delo
za skupno dobro med pomembnimi vrednotami podjetja, ob odprtju vsake nove poslovalnice podjetje Alpe-Panon
nameni donacijo eni izmed organizacij v lokalnem okolju. Tokrat so se odločili, da donacijo v višini 4000 € namenijo
celjski porodnišnici. Na otvoritvi jo je iz rok direktorja Srdjana Krumpaka prevzela Mojca Mihelak, dr. med., specialistka
pediatrije, ki na Odseku za neonatalno pediatrijo Ginekološko-porodniškega oddelka skrbi za najmlajše varovance
naše bolnišnice.
Donacijo McDonald'sa bo bolnišnica dodala sredstvom, ki jih zbira za nakup novega inkubatorja.
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Prim. izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med.
Oddelek za patologijo in citologijo

specializirani in je vsak zadolžen za največ dve področji
(npr. ginekologija in otorinolaringologija). V oddaljene
bolnišnice se zaradi zmrzlih rezov še vedno vozijo dežurni patologi z matičnega oddelka. Citoloških punkcij
ne opravljajo patologi, ampak izključno kliniki. Na vseh
področjih izjemno tesno sodelujejo s kliniki in imajo najmanj enkrat tedensko skupne daljše klinično-patološke
konference, na katerih se pogovorijo o vseh zapletenih
in diagnostično težavnih pacientih ter skupaj odločajo o
najbolj optimalnem zdravljenju. Žal si v Sloveniji, še posebno v Celju, zaradi kadrovske stiske takega načina dela
še ne moremo privoščiti.

Finska prestolnica Helsinki

V

marcu 2017 sem bila na strokovnem usposabljanju
na Oddelku za patologijo (HUSLAB) v Helsinkih, kamor sem šla na povabilo profesorja Toma Böhlinga, direktorja Medicuma Univerze v Helsinkih. Kolegi so me z
izjemno toplino in prijaznostjo takoj sprejeli medse. Zadnja leta so združili večino manjših patoloških oddelkov na
Finskem in njihov oddelek je po številu zaposlenih trenutno največji v Evropski uniji. Na leto opravijo okoli 750 avtopsij, 80.000 biopsij, 95.000 brisov materničnega vratu
in 11.000 vzorcev neginekološke citologije. Zaposlenih
je okoli 40 patologov in 14 presejalcev. Za primerjavo:
v Celju opravimo letno trije patologi, ena citopatologinja in štirje presejalci okoli 14.000 biopsij, 40.000 brisov
materničnega vratu in 3000 primerov neginekološke citologije. Zaposlene v javnem sektorju finski delodajalci
ščitijo pred kronično utrujenostjo in zgodnjo izgorelostjo
na delovnem mestu. Vsi finski patologi opravljajo tako
histopatološke kot tudi citopatološke preiskave, so pa

Skupni prostor na patološkem oddelku, namenjen odmoru za
malico in strokovne pogovore

Povabljena sem bila tudi na sestanek finskega združenja za
ginekologijo

Po predavanju za finske presejalke

Kljub visokemu standardu so Finci zelo skromni, vsak dan
se ob 11h dobijo v skupnem prostoru, kjer ob malici (večinoma doma pripravljen sendvič ali sadje) skupaj posedijo
in razpravljajo o strokovnih in drugih zadevah. Ob tej priložnosti sem izvedela, da je poleg naših smučarjev edini
res popularen in prepoznaven Slovenec naš filozof Slavoj
Žižek.
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Strokovno izobraževanje na
Oddelku za patologijo v Helsinkih

ME DI CI NS K A S T ROK A

V času bivanja sem bila vključena v redno delo, poleg
tega sem sodelovala v obsežni študiji, ki poteka v sodelovanju z ginekologi. S tem v zvezi sem ponovno pregledala (revidirala) več kot 850 brisov materničnega vratu, kar
je mesečna norma, če bi delala samo to. Redno sem se
udeleževala tedenskih kolposkopskih sestankov. Patologu dr. Tarkkanenu, ki je bil zadolžen za ponovne preglede
BMV, ki se niso ujemali s klinično, kolposkopsko ali histološko sliko, sem redno pomagala s konzultacijami in
svojim mnenjem o posameznem primeru. S predavanji
in konzultacijami sem bila aktivno vključena v izobraževanje specializantov in presejalcev, za celoten kolektiv
sem imela enourno predavanje o presejalnem programu
v Sloveniji.

Finski ribolov pozimi

Sicer pa ne bi izkusila prave Finske brez gostoljubja in
prijaznosti dolgoletnih družinskih prijateljev in strokovnih sodelavcev, profesorja Pekke Nieminena, direktorja
Univerzitetne ginekološke klinike v Helsinkih, in njegove
žene, profesorice Mervi Halttunen Nieminen (ki je bila s
strani študentov že četrto leto zapored izbrana za najboljšo profesorico na Medicinski fakulteti), obeh starih znancev naše bolnišnice in predavateljev na Celjskih dnevih
pred leti. Poleg strehe nad glavo sta ves svoj prosti čas
namenila skupnemu druženju in spoznavanju Fincev, njihove lepe dežele in bogate kulture.
Nedeljski sprehod po zamrznjenem jezeru

Med svojim bivanjem v Helsinkih sem obiskala tudi finski
register raka (»Finnish Cancer Registry«), kjer mi je direktor presejalnih programov dr. Ahti Anttila, s katerim sem
v preteklosti že večkrat sodelovala v projektih WHO (Svetovna zdravstvena organizacija) in IARC (International
Agency Of Research on Cancer), podrobneje predstavil
sedanje stanje in načrte za prihodnost.

Neokrnjena narava in na stotine otočkov le nekaj kilometrov
stran od Helsinkov

Zaključim lahko, da je bil obisk uspešen, moje delo na
oddelku cenjeno, predvsem pa me veseli spoznanje, da
smo povsem primerljivi glede rezultatov našega dela, na
področju ginekološke citologije pa smo kljub kadrovski
podhranjenosti nadpovprečno dobri.

Najožji sodelavec, prof. dr. Tarkkanen, vodja ginekološke patologije in citologije, si je vzel čas zame tudi med vikendom

Poleg tega sem imela priložnost podrobneje spoznati način študija medicine na Medicinski fakulteti v Helsinkih,
kjer sem se udeležila nekaterih predavanj in seminarjev.
Vsak študent ob vpisu brezplačno prejme Applov iPad,
na katerem je celotna literatura za vsa leta študija in vse
predmete, vsa predavanja, urniki in druga obvestila. Pravzaprav preko tega aparata poteka celotna komunikacija
med profesorji in študenti ves čas študija. Drugače pa je
bistvena razlika in prednost v primerjavi z našim načinom izrazita vpletenost patologije v vse predklinične in
klinične predmete, ki je prisotna od prvega do zadnjega
letnika.

Zakonca Nieminen sta s svojo neizmerno toplino in gostoljubjem dokončno ovrgla predsodek o »hladnih in vzvišenih«
Skandinavcih
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Nina Weber, dr. med.
Očesni oddelek

V

mesecu aprilu smo na Očesnem oddelku pridobili
nove možnosti slikovne diagnostike v oftalmologiji –
Spectralis Heidelberg.
Napredek v razvoju multimodalne slikovne diagnostike
tako sprednjih očesnih delov kot predvsem posteriornega pola očesa – mrežnice, nam omogoča videti več, prej
prepoznati patologijo mrežnice in bolje spremljati odziv
na zdravljenje. Gre za revolucionarno izboljšavo predvsem pri obravnavi pacientov z boleznimi mrežnice.

približno 10–15 % pacientov, pa se pojavi razraščanje
novih žil v rumeni pegi – pojav horoidalne neovaskularizacije, dokažemo jo s fluoresceinsko angiografijo in vodi
v akutno izrazito poslabšanje vida. Če bolezen pustimo
naravnemu poteku, se bo pacientov vid nepopravljivo
poslabšal. Z začetkom dobe anti-VEGF zdravil so pacienti
sploh prvič dobili možnost izboljšanja vidne ostrine pri
neovaskularni obliki starostne degeneracije makule.

»Diabetična retinopatija je najpogostejši
pozni zaplet sladkorne bolezni, najpogostejši vzrok okvare vida pri teh pacientih pa
je diabetični makularni edem. … Leta 2015
je bilo ustanovljenih 9 regijsko enakomerno
razporejenih centrov za presejanje diabetične retinopatije v Sloveniji, eden izmed njih
je tudi Očesni oddelek SB Celje.«

Spectralis Heidelberg nam omogoča:
- optično koherenčno tomografijo (OCT): sprednjega
segmenta, mrežnice, glavkomski modul
- slikanje očesnega ozadja: infrared (IR), red free (RF),
avtofluorescenca (AF), ultrawildfield (UVF)
- angiografijo: fluoresceinsko (FA), indocianin zeleno
(ICG)
- OCT angiografija (OCTA)
Pri diagnostiki in spremljanju zdravljenja mrežničnih bolezni si pomagamo z multimodalno slikovno diagnostiko,
tako neinvazivno (slikanje očesnega ozadja, avtofluoresenca, OCT, OCTA) kot invazivno (fluoresceinska angiografija in angiografija z indocianin zelenim).

»Starostna degeneracija makule oziroma
rumene pege je kronična in degenerativna
bolezen, ki prizadene starejšo populacijo,
ter je hkrati eden izmed glavnih vzrokov za
pomembno poslabšanje vidne ostrine v razvitem svetu.«

Diabetična retinopatija je najpogostejši pozni zaplet
sladkorne bolezni, najpogostejši vzrok okvare vida pri teh
pacientih pa je diabetični makularni edem. Incidenca in
prevalenca diabetičnega makularnega edema sta odvisni
od tipa, trajanja in zdravljenja sladkorne bolezni.
Očesni oddelek SB Celje je vključen v Nacionalni program
za obvladovanje sladkorne bolezni Ministrstva za zdravje
Republike Slovenije 2010–2020. Zgodnje odkrivanje in
takojšnje ustrezno zdravljenje diabetične retinopatije pri
bolnikih s sladkorno boleznijo sta ključna ukrepa za ohranjanje vida in preprečevanje slepote v aktivni populaciji.

Številne bolezni posteriornega segmenta vključujejo retinalno in horoidalno žilje – od neovaskularne starostne
degeneracije mrežnice, diabetične retinopatije in diabetičnega makularnega edema, zapore centralne retinalne
vene ali njene veje, centralne serozne horioretinopatije,
do uveitisov.
Starostna degeneracija makule oziroma rumene pege je
kronična in degenerativna bolezen, ki prizadene starejšo
populacijo, ter je hkrati eden izmed glavnih vzrokov za
pomembno poslabšanje vidne ostrine v razvitem svetu.
Poznamo več oblik bolezni: suho - atrofično in neovaskularno - vlažno obliko. Pri atrofični obliki starostne degeneracije makule za sedaj nimamo učinkovitega zdravljenja,
ki bi omogočilo obnovo retinalnega pigmentnega epitelija ali fotoreceptorjev. Pri neovaskularni obliki, ki zajema

Leta 2015 je bilo ustanovljenih 9 regijsko enakomerno
razporejenih centrov za presejanje diabetične retinopatije v Sloveniji, eden izmed njih je tudi Očesni oddelek SB
Celje.
Postopek zajema kratko anamnezo, določanje vidne
ostrine ter fotografiranje očesnega ozadja v midriazi. Pacienti, ki so za presejanje napoteni v naš center, imajo zagotovljeno dostopnost do visoko kakovostne diagnostike in zdravljenja diabetične retinopatije z ustrezno kratko
čakalno dobo. O terminu za diagnostiko, zdravljenje ali
naslednji pregled so obveščeni v izvidu, ki ga prejmejo
na dom.
Pacientom torej nudimo pravočasno zdravljenje, ki je
ključno za izboljšanje oziroma ohranjanje vida. Z enotnim pristopom in beleženjem pa je zagotovljena tudi sledljivost kakovosti presejanja in zdravljenja.
Za zdravljenje diabetične retinopatije imamo pri nas na
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voljo intravitrealno terapijo z anti-VEGF zdravili, lasersko
zdravljenje (mikropulzni laser ter fokalno ali panretinalno
lasersko fotokoagulacijo) ali terapijo s steroidi intravitrealno. Zdravila anti-VEGF so najprimernejša za zdravljenje
diabetičnega makularnega edema, ki zajema center rumene pege in povzroči poslabšanje vida. Zdravljenje diabetične retinopatije je tako bistveno učinkovitejše, kot
je bilo v preteklosti.

»Anti-VEGF zdravila pomembno zmanjšajo makularni edem, s tem se izboljša vidna
ostrina ter zmanjša razvoj oziroma aktivnost
novonastalih žil.«
Očesno ozadje zdravega pacienta: IR-infrared (820 nm), GRgreen reflectance (515 nm), BR-blue reflectance (488 nm).

Zapora centralne retinalne vene ali njene veje s posledičnim edemom v makuli prav tako vodi v akutno neboleče poslabšanje vida. Zapora retinalnih ven je druga najpogostejša bolezen mrežničnega žilja, takoj za diabetično
retinopatijo. Pomembno je odkriti lokalne (glavkom) in
sistemske dejavnike tveganja (arterijska hipertenzija, hiperlipidemija, sladkorna bolezen) ter jih ustrezno zdraviti. Anti-VEGF zdravila pomembno zmanjšajo makularni
edem, s tem se izboljša vidna ostrina ter zmanjša razvoj
oziroma aktivnost novonastalih žil. Na voljo je tudi protivnetno zdravljenje z deksametazonskim intravitrealnim
implantom (Ozurdex).
Pri omenjenih boleznih se v zadnjih letih v sedmih centrih
v Sloveniji, med njimi je tudi Očesni Oddelek SB Celje, rutinsko uporablja intravitrealna farmokoterapija z zaviralci
rastnih dejavnikov za endotelij žil ali tako imenovanimi
anti-VEGF zdravili, ki so temeljito spremenila - izboljšala
izid zdravljenja neovaskularne oblike starostne degeneracije makule, diabetičnega makularnega edema, edema
zaradi zapore centralne retinalne vene ali njene veje.
Za te tri indikacije Zavod za zdravstveno zavarovanje
(ZZZS) krije stroške zdravljenja.

OCT, ki prikazuje plasti mrežnice in žilnice.

»Z novo multimodalno slikovno diagnostiko lahko bistveno prej odkrijemo patologijo
mrežnice, ki jo lahko v današnjem času tudi
pravočasno in učinkovito zdravimo.«
Glavkomski modul: prikaz retinalnih živčnih vlaken (RNFL).

Uporabljajo se naslednja anti-VEGF zdravila za intravitrealno uporabo: aflibercept (Eylea), ranibizumab (Lucentis)
in bevacizumab (Avastin).
Poznamo različne režime zdravljenja, v klinični praksi se
vse bolj uporablja individualizirani režim »zdravi in podaljšaj«. Pri tem režimu v mesečnih intervalih apliciramo
zdravilo, nato pa intervale med aplikacijami podaljšujemo.
Na Očesnem oddelku se z boleznimi mrežnice in anti-VEGF terapijo ukvarjamo štirje specialisti. Z novo multimodalno slikovno diagnostiko lahko bistveno prej odkrijemo patologijo mrežnice, ki jo lahko v današnjem času
tudi pravočasno in učinkovito zdravimo.

Prikaz atrofične starostne degeneracija makule z
avtofluorescenco (AF).
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ICG: a) zgodnje in b) pozne faze horoidalne neovaskularizacije.

A). Barvna slika očesnega ozadja in OCT makule, ki prikazuje
edem rumene pege. B). Stanje po anti-VEGF zdravljenju.

CNV – horoidalna neovaskularizacija pri starostni degeneraciji
rumene pege, prikaz z OCT angiografijo.

Fluoresceinska angiografija

Iskreno priznanje in globoka,
prisrčna zahvala
Urološkemu oddelku
Osebju, zdravnikom, kirurgom, anestezistom in sestram globoka zahvala,
Splošni bolnišnici Celje in vsem spoštovanim vitezom Hipokratove zaprisege
,
Etičnim in resničnim strokovnjakom – rešiteljem življenj in zdravstvene nege
Bolnišnice Celje, pošteno in upravičeno pripada vsa naša iskrena pohvala.

FA a) zgodnje in b) pozne faze horoidalne neovaskulazrizacije.

Javno širjenje novinarskih neresnic o zdravstvu ne ustreza resničnemu stanju,
Ustvarjajo in širijo nezaupanje ljudi glede srčnosti in požrtvovalnosti zdravniko
v,
Bolniki pa smo veseli in res zadovoljni, velja torej izkušnja in resnica nas bolnikov,
Osebju in zdravnikom iskrene pohvale vašemu skrbnemu profesionalnemu
delovanju.
Ljudje – pacienti pa srčnost in delo zdravnikov in medicinskih sester spoštujem
o,
Njihovo skrbno, prizadevno delo ter profesionalnost pa zares občudujemo
In se vsem skupaj resnično iskreno ter iz srca prav globoko zahvaljujemo.

Pametni misli o letošnjem letu,
neumni o današnjem dnevu.

Cenim in spoštujem zdravnike, ki nam lepšate življenje in vračate veselje,
Enkratni ste in zato gre res zahvala ter pohvala in resnično priznanje
Celotnemu osebju in zdravnikom specialistom Splošne bolnišnice Celje.

Etiopska modrost

S spoštovanjem in hvaležnostjo
vas prisrčno pozdravljam,
vaš pacient Merva Anton
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Tim zdravstvene nege Travmatološkega
oddelka - prejemnik Srebrnega znaka
DMSBZT Celje
Mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg.
Področje zdravstvene nege

T

im zdravstvene nege Travmatološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje se zelo dobro zaveda, da
je obravnava pacientov vedno bolj
kompleksna, zato si dnevno prizadevajo, da bo vsak pacient obravnavan
tako, da bo čim prej neodvisen pri
opravljanju življenjskih aktivnosti, da
bo obravnavan sistematično in načrtovano po metodi procesa zdravstvene nege ter da bo njegova obravnava
kontinuirana in koordinirana. Vse to
pa od medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov zahteva ogromno
znanja, izkušenj, empatije, spoštovanja in razumevanja med člani tima,
predanosti delu in delovni organizaciji ter profesionalne komunikacije. Potrditev, da vse to imajo in izvajajo, jim
dajo številne pisne in ustne pohvale
Priznanje je prejela glavna medicinska sestra oddelka Marjetka Gajster
ter zahvale pacientov in svojcev.
Člani negovalnega tima si med sabo
zaupajo, pomagajo, drug drugega
spodbujajo in se veselijo skupnih
uspehov. S strokovnostjo, spoštovanjem in entuziazmom nudijo oporo
pacientom in njihovim svojcem ter se
zavedajo, da je timsko delo in medsebojno sodelovanje izziv za kakovo-

stno zdravstveno obravnavo vsakega
pacienta. S predanostjo poklicu, profesionalnostjo ter z dobrimi medsebojnimi odnosi pridobijo zaupanje
pacientov, pri delu pa jih vodi težnja
po razvoju kakovostne in varne zdravstvene nege.

Iskrene čestitke za prejeti Srebrni
znak DMSBZT Celje.
Naj vam bo prejeto priznanje zahvala
za dobro opravljeno delo in spodbuda, da takšni ostanete tudi v prihodnje.

Svečani dogodek jim je še polepšala hči upokojene sodelavke Zinke Peganc, Marija Mojca Peganc, s prelepo pesmijo Beli cvet
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Mirjana Rep –
prejemnica zlatega znaka
Zbornice Zveze
Mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg.
Področje zdravstvene nege

Mirjana Rep med podeljevalkama

N

ajvišje priznanje Zbornice Zveze
je prejela naša dolgoletna sodelavka Mirjana Rep.
Predlagatelji Zlatega znaka so o njej
zapisali:

zdravstvenovzgojni obisk pri pacientih, pripravljenost medicinske sestre
na domu za primer akutne ledvične
odpovedi pri pacientih v Enoti intenzivne terapije. Uvedla je številne
izboljšave v procesu zdravstvene
nege in skrbela za kontinuirano interno strokovno izobraževanje. Aktivna
je bila tudi v delovnih skupinah pri
Zbornici Zvezi za oblikovanje Aktivnosti zdravstvene nege na področju
nefrologije, dialize in transplantacije
in v delovni skupini za pripravo nacionalnih protokolov. Aktivna je tudi v
strokovnem združenju, kjer je še vedno predsednica Sekcije medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov s področja nefrologije, dialize in transplantacije. Na mednarodnem področju se
jevala celotno delovno področje je vključevala v raziskovalne projekte
in postopoma dvigovala kakovost EDTNA/ERC.
zdravstvene nege v dializni in nefro- Za pomemben prispevek k razvoju
loški dejavnosti. Njena inovativnost zdravstvene nege na področju nefroin spremljanje razvoja zdravstvene logije in dialize ji je Zbornica Zveza
nege sta prinašala nove ideje in po- podelila Zlati znak.
bude za ustvarjalnost in učenje. Bila Draga Mirjana, iskrene čestitke za to
aktivna tako na lokalnem, nacional- visoko priznanje. Naj ti bo v zahvalo
nem in v mednarodnem prostoru.
za dobro opravljeno delo.

Mirjana se je zaposlila v Splošni bolnišnici Celje leta 1978 in delala v njej
do svoje upokojitve konec leta 2015. Na oddelku za ledvične bolezni in
Mirjana je ob strokovnem delu od- dializo je vpeljala edukacijo pacienlično koordinirala, vodila in uskla- tov v preddializnem obdobju, letni

Modri si usodo kroji sam.
Tit Makcij Plavt

Od uspeha do neuspeha je samo
en korak.
Od neuspeha do uspeha pa je
dolga pot.
Judovska modrost
Dobitnice Zlatega znaka Zbornice zveze 2017
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Operativna dejavnost zdravstvene nege
v Enoti za SNMP
Matej Mažič, dipl. zdravstvenik
Urgentni center Celje

Uvod

Enota za splošno nujno medicinsko pomoč (v nadaljevanju Enota za SNMP) v Celju od 29. 12. 2016 deluje pod
okriljem Splošne bolnišnice Celje. Operativno področje
obsega delo v nujnih reševalnih vozilih in delo v mobilnih
enotah reanimobilov, poleg terenskega dela pa isti tim
opravlja tudi delo v ambulanti za SNMP. Tim v nujnih reševalnih vozilih je sestavljen iz diplomiranega zdravstvenika z dodatnimi znanji in tehnika zdravstvene nege z
opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo zdravstveni
reševalec ter dodatnimi znanji. Enak tim je tudi v mobilni enoti reanimobila, le da se mu tu pridruži še zdravnik.
Naloga mobilne enote je, da v najkrajšem možnem času
prične nuditi nujno medicinsko pomoč pacientu, ga oskrbi za nujni prevoz ter ga v najkrajšem možnem času pripelje v Urgentni center.

Intervencija – nadzor pacienta po uspešnem oživljanju na poti
do reševalnega vozila

Obravnava kritično bolnega pacienta med transportom v
bolnišnico

Enota za SNMP na področju zdravstvene nege šteje 34
članov, od tega jih le 18 izpolnjuje pogoje za delo v mobilni enoti reanimobila. Delavci opravljajo delo od ponedeljka do petka v osemurnem delovniku, delo čez vikend
pa je organizirano v 12-urnih izmenah.
Enota je v stalni pripravljenosti za najtežje intervencije;
tako letno posreduje v približno 2400 primerih najvišje
prioritete nujnosti, od tega na terenu opravi približno 50
reanimacij ter mesečno skupaj s timi nujnih reševalnih
prevozov naredi okoli 23 tisoč km. Pri posredovanjih se
vključuje v nudenje NMP vseh starostih skupin (otroci in
odrasli), internističnih in kirurških pacientov, zastrupljenih, ginekološke urgence in porodov na terenu ter nujnih
stanj v psihiatriji. Teritorialno pokriva območje 816 km2,
na katerem živi približno 125 000 prebivalcev.
Tim predbolnišnične NMP lahko aktivira bodisi dispečerska služba ali urgentni zdravnik po posvetu s kličočim.

Intervencija - reševanje ponesrečencev iz vode

V primeru aktivacije ekipe najvišje nujnosti je le-ta dolžna
opraviti izvoz na kraj dogodka v eni minuti po pozivu, sicer je lahko kazensko in moralno-etično odgovorna za
svoja dejanja. Vozila so namreč opremljena s sistemom
računalniškega sledenja, lokacije dogodkov za posredovanja pa dispečer preko prenosa podatkov posreduje
neposredno v navigacijsko napravo vozila, katerega pripadajočo ekipo je aktiviral preko pozivnikov.

Zakonska določila za sestavo in
usposobljenost ekip

Področje dela v predbolnišnični NMP formalno urejajo
trije krovni dokumenti: Pravilnik o prevozih pacientov
(Ur. List Rs 31/2010), Pravilnik o nujni medicinski pomoči
(Ur. List RS 81/2015) ter določila ZZZS.
Po teh dokumentih so natančno določena znanja, ki jih
morajo imeti posamezni člani tima NMP:
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Praktično usposabljanje iz osnove vrvne tehnike

ki obsega:
- Temeljno uvajalno usposabljanje za delo v nujnih reševalnih vozilih
o je namenjeno delavcem, ki pričenjajo z delom v
nujnih reševalnih vozilih. Usposabljanje obsega štiri module, razdeljene v 60 pedagoških ur, sledi mu
praktični in pisni preizkus znanja.
- Obnovitveno usposabljanje za delo v nujnih reševalnih vozilih
o je namenjeno delavcem, ki že opravljajo delo v
nujnih reševalnih vozilih. Usposabljanje se izvede
enkrat letno v obsegu 16 pedagoških ur, sledi praktični preizkus znanja.
- Temeljno uvajalno usposabljanje za delo v prehospitalni enoti
o je namenjeno delavcem, ki se pripravljajo na samostojno delo v mobilni reanimacijski enoti. To usposabljanje je najzahtevnejše in tudi najobširnejše.
Vključuje pet modulov in štiri posebna praktična
usposabljanja, ki jih pod budnim očesom inštruktorjev izvedemo skupaj s Poklicno gasilsko enoto
Celje (sklop reševanje prometne nesreče, transport
poškodovanca s težko dostopnih terenov, uporaba
gasilske ploščadi za transport in osnove vrvne tehnike), policijsko upravo (tehnike samoobrambe, pristop k nasilnemu pacientu in koordinacija s policijo),
praktične vaje iz pristopa in imobilizacije poškodovanca v vodi (trening v bazenu), praktični prikaz
delovanja Regijskega centra za obveščanje Celje, ki
deluje pod okriljem uprave za zaščito in reševanje
– izpostava Celje. Program je razdeljen v 160 pedagoških ur, po opravljenem usposabljanju pa delavec opravi pisni preizkus znanja; če je pri tem vsaj
75-odstotno uspešen pri vseh sklopih, pristopi še k
praktičnemu izpitu, ki ga opravi pred komisijo. Sestava komisije je vnaprej določena: inštruktor, vodja
usposabljanja in urgentni zdravnik.

Vaja iz ukrepanja pri nesrečah z nevarnimi snovmi

Praktično usposabljanje imobilizacije poškodovanca v vodi

Praktično usposabljanje iz reševanja z višin

Usposabljanje za delo
v predbolnišnični NMP v Celju

Zaradi kakovosti dela, spremljanja in nadzora usposobljenosti reševalcev ter seveda čim boljše strokovne in psihofizične pripravljenosti operativcev za intervencije, smo že
pred približno petimi leti izdelali program usposabljanja,

Za obe obliki temeljnega usposabljanja prejmejo kandidati »Knjižico znanj«, v kateri nato zbirajo podpise inštruktorjev za natančno določene postopke, posege, veščine in opravljene predpisane vaje.
- Obnovitveno usposabljanje za delo v prehospitalni
enoti
o Delavec v mobilni reanimacijski enoti se je dvakrat
letno dolžan udeležiti tečaja dodatnih postopkov
oživljanja odraslih in otrok ter primarnega ITLS pregleda poškodovanca. Opravi tudi praktični preizkus
znanj.

45

Z DRAVS T VE NA NNE G A

- diplomirani zdravstveniki: tečaj Evropskega reanimacijskega sveta ILS (Immediate life support) in tečaj
EPALS (European pediatric life support), tečaj International Trauma Life Support (Advanced ITLS) ter MRMI
(tečaj »Medical respond to major incidents«), tečaj varne vožnje ter uspešno opravljen nacionalni preizkus
znanja iz vsebin NMP;
- tehniki zdravstvene nege: opravljen tečaj nacionalne
poklicne kvalifikacije in tečaj varne vožnje;

Z DRAVS T VE NA NE G A
Usposabljanje ekip NMP na PU Celje iz tehnik samoobrambe in
pristopa k nasilnemu pacientu
Opravljanje praktičnega dela izpita

pestrosti in pogostnosti določenih postopkov in posegov
– v bolj kontroliranem okolju kot je teren – ponuja enkratno priložnost za nabiranje izkušenj in strokovno rast.
Upamo in želimo, da bomo še naprej, ob podpori vodstva in vseh posameznikov v enoti, ohranili visoko raven
usposobljenosti in pripravljenosti, ki bo še naprej posredovala pri vseh primerih, ko bo resno ogroženo pacientovo življenje.
Usposabljanje iz oskrbe težavne dihalne poti

- Kondicijsko usposabljanje za delo v predbolnišnični
NMP
o To je »najmlajša« veja usposabljanja, pri kateri enkrat
letno opravimo »screening« kondicijske pripravljenosti operativcev in primerjamo rezultate z vnaprej
določenimi psihofizičnimi normami. Za dejavnost
predbolnišnične NMP ima namreč psihofizična
pripravljenost ekipe in posameznikov posebno
težo. Zavedati se moramo, da poleg najzahtevnejše oskrbe, ki jo nudimo kritično bolnim, opravljamo
še transport minimalnega nabora opreme (kisikova
jeklenka, prenosni ventilator, monitor-defibrilator,
električni aspirator, reanimacijski nahrbtnik, prenosni aparat za ultrazvok) najprej do pacienta, nato
pa še z oskrbljenim pacientom vred do reševalnega vozila. Naše intervencije prav tako niso vezane
niti na letni čas, uro posredovanja ali vremenske
razmere. Ker so te situacije povsem nepredvidljive,
nepričakovane, nenadne, v domačem okolju ali na
javnih krajih, mislim da ni treba posebej poudarjati
tudi psihičnih obremenitev, ki smo jim zavedno ali
nezavedno izpostavljeni. Zato upamo, da bodo tudi
razbremenilni pogovori, »debrifingi« in »defusingi«
postali naša vsakdanja praksa, kakor imajo to urejeno dobro organizirane in priznane enote v Evropi in
svetu.
Ker smo poleg terenskega dela vključeni še v delo ambulante za SNMP, smo se tudi za to morali dodatno usposobiti iz potrebnih vsebin.
Seveda pa smo v novem okolju Urgentnega centra našli
še dodatne strokovne izzive, klinično okolje zaradi svoje

Koordinacija različnih intervencijskih služb na vaji

Sodelovanje s helikoptersko enoto NMP
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Branka Šket, mag. managementa

Sindikat delavcev zdravstvene nege Slovenije

Z

dravstveno varstvo je kompleksno področje številnih
interakcij. V njem delujejo akterji različnih izobrazb,
različnih družbenih statusov, z različnimi ambicijami, pričakovanji in vrednotami. Willis pravi, da je medicina kot
stroka in kot splet institucij nastala v nenehnem konfliktu družbenih interesov med različnimi skupinami, sloji in
razredi, v boju za višji družbeni status in večjo družbeno
moč.
Zaradi družbenih sprememb, razvoja zdravstvenega
varstva, naraščanja kroničnih bolezni, staranja prebivalstva in vse bolj izobraženega prebivalstva, ki se z večjo
mero kritičnosti obrača na zdravstveni sistem, postaja
delo v zdravstvu vse bolj kompleksno. Kaže se potreba
po preseganju tradicionalnih hierarhičnih konceptov delovanja in uveljavljanju interprofesionalnega sodelovanja
med zaposlenimi v zdravstveni negi (v nadaljevanju ZN)
in zdravniki. Raziskave v tujini so dokazale pozitiven vpliv
interprofesionalnega sodelovanja na kakovost obravnave pacienta.
ZN in medicina sta »ločena svetova«. Na interprofesionalna razmerja vplivajo številni dejavniki: različen zgodovinski razvoj, spol, družbeni status, sistem izobraževanja,
socializacija in narava dela. Ključna ovira pri uveljavljanju
interprofesionalnega sodelovanja pa je različen položaj
ZN in medicine v strukturi moči. Dominiranje medicine in
hierarhija potrjujeta podrejeno vlogo ZN in zavirata uveljavljanje interprofesionalnega sodelovanja, pri katerem
nehierarhičnost, enakovrednost in spoštovanje predstavljajo »conditio sine qua non«.

ZN ima nižji položaj v strukturi moči, nižji ugled v družbi in nižje dohodke. Najbolj izpostavljen strukturni dejavnik, ki vpliva na medpoklicna razmerja med ZN in
zdravniki, je spol. V ZN so zaposlene večinoma ženske,
v medicini je več moških. V ZN lahko govorimo o dvojni podrejenosti: feminiziran poklic in tradicionalno
žensko (skrbstveno) delo. Pojavlja se ločevanje med
konceptoma »care« in »cure«, ki sta v hierarhičnem razmerju, to pa negativno vpliva na vzpostavljanje interprofesionalnega sodelovanja.
Za uveljavljanje interprofesionalnega sodelovanja, ki
je nov model odnosov in nov model dela v zdravstvu,
moramo preiti od redukcionističnega biomedicinskega
modela, v katerem so medosebni odnosi odrinjeni na
rob, družbeni vidiki pa spregledani, k družbenemu
modelu zdravja, ki je holističen, saj zajema človekovo
življenje. ZN (koncept »care«) ima lahko aktivnejšo in
enakovredno vlogo v medpoklicnih razmerjih takrat,
ko bodo mehanizmi funkcioniranja v zdravstvenih timih temeljili na družbenem modelu zdravja, koncept
»care« pa bo prepoznan konceptu »cure«. Šele takrat
se v zdravstvenih timih lahko aktivirajo potenciali vseh
zaposlenih.
Čestitam kolegicam in kolegom za 5. maj, mednarodni
dan babic, in 12. maj, mednarodni dan medicinskih sester. Naj nam bo tale afriški pregovor za razmislek: »Če
verjamete, da ste premajhni, da bi lahko kaj spremenili,
poskušajte zaspati s komarjem v zaprti sobi!«

Jutranja
mavrica
»Biserna lestva
se vzpenja v oblak,
spušča se onkraj na
zemeljski tlak.«
(S. Gregorčič)

Foto: Ervin Trupej
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Interprofesionalna razmerja v
zdravstvenih ustanovah
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Pravni kotiček
Pojasnilna dolžnost
Sergej Ocvirk, univ. dipl. prav.
Pravna služba

V

članku bi vam rad na kratko
predstavil bistvene poudarke odločbe Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije z dne 2. 7. 2015 opr. št. II Ips
94/2015, ki med drugim tudi pojasnjuje obseg pojasnilne dolžnosti.

V Sloveniji ne velja sistem sodnih
precedensov, kar pomeni, da sodišča
niso vezana na svoje predhodne odločitve ali predhodne odločitve višjih
sodišč. V novem primeru, ki je podoben prejšnjemu, lahko torej odločijo
drugače, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Arbitrarnost odločanja v
našem sistemu preprečuje enotnost
sodne prakse, za katero skrbi vrhovno sodišče. S tem se zagotavlja enako
sodno varstvo vseh državljanov pred
sodišči, ki ga zahteva ustava. Tako
obravnavam odločbo, na katero se
stranke in sodišče v odškodninskih
zadevah redno sklicujejo in iz nje izhaja pomembnost pravilne oprave
pojasnilne dolžnosti s strani odgovornih, ki v končni posledici tudi naši bolnišnici lahko prihrani znatna finančna
sredstva, glede na porasel trend odškodninskih zahtevkov in odškodninskih tožb, v katerih tožniki zatrjujejo
poleg kršitve osnovnih konceptov
medicinske znanosti ali kršitve dolžne
profesionalne skrbnosti in pazljivosti
zdravstvenih delavcev tudi opustitev
pojasnilne dolžnosti.
Obveščenost pacienta in pojasnilna
dolžnost sta opredeljena v 20. členu
Zakona o pacientovih pravicah. Pacient ima pravico, da je zaradi ure-

sničevanja pravice do samostojnega
odločanja o zdravljenju in pravice
do sodelovanja v procesu zdravljenja
obveščen o svojem zdravstvenem
stanju in verjetnem razvoju ter posledicah bolezni ali poškodbe, cilju,
vrsti, načinu izvedbe, verjetnosti uspeha ter pričakovanih koristih in izidu
predlaganega medicinskega posega
oziroma predlaganega zdravljenja,
možnih tveganjih, stranskih učinkih,
negativnih posledicah in drugih neprijetnostih predlaganega medicinskega posega oziroma predlaganega
zdravljenja, vključno s posledicami
njegove opustitve, morebitnih drugih možnostih zdravljenja, postopkih
in načinih zdravljenja, ki v Republiki
Sloveniji niso dosegljivi ali niso pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Navedena pojasnila mora zdravnik,
odgovoren za zdravljenje, pojasniti
pacientu v neposrednem stiku, obzirno, na pacientu razumljiv način
oziroma skladno z individualnimi
sposobnostmi sprejemanja informacij, v celoti in pravočasno. Za
operativni ali drug medicinski poseg, povezan z večjim tveganjem
ali večjo obremenitvijo, pacientu da
razumljiva ustna in pisna pojasnila zdravnik, ki bo opravil medicinski poseg, če to ni možno, pa drug
zdravnik, ki je usposobljen za tak
medicinski poseg. Pacient ima pravico do sprotnega in podrobnega obveščanja o poteku zdravljenja ter po
koncu medicinskega posega oziroma
zdravljenja pravico do obveščenosti o
rezultatu zdravljenja oziroma morebitnih zapletih. 21. člen navedenega zakona pa določa, da ima pacient pravico, da po pridobitvi pojasnil dejavno
sodeluje pri izbiri načina zdravljenja.

»Pri pravilni izpolnitvi pojasnilne dolžnosti ne gre za
vprašanje izoblikovanja svobodne in resne volje kot pogoja za veljavno sklenitev
pogodbe o opravljanju zdravstvenih storitev, pač pa za
zaščito pravice do ozaveščene
privolitve v posamezen medicinski poseg v okviru izpolnjevanja pogodbenih obveznosti
iz že sklenjene pogodbe. To
pomeni, da izpolnitev pojasnilne dolžnosti ni pogoj za
veljavno sklenitev pogodbe,
pač pa spada v krog pogodbenih obveznosti zdravnika.«

splošno določbo o varstvu osebnostnih pravic zagotavlja 35. člen Ustave Republike Slovenije, in prepovedi prisilnega zdravljenja iz tretjega
odstavka 51. člena Ustave. Pacienta
je treba obravnavati kot subjekt in ne
kot objekt zdravljenja, zato je spoštovanje njegove volje, razen izjemoma,
pri zdravljenju vrhovno načelo. Neizpolnitev oziroma nepravilna izpolnitev pojasnilne dolžnosti je odškodninsko pravno pomembna takrat,
ko se uresniči s posegom povezano
tveganje, na katerega pacient ni bil
opozorjen, pa bi moral biti, in če je
iz tako realiziranega tveganja izšla
pravno priznana škoda. V primeru
kršitve pojasnilne dolžnosti in uresničenega tveganja, na katerega bi
moral biti pacient opozorjen, je za
odškodninsko odgovornost zdravnika zato nepomembno, ali je bil
Vrhovno sodišče je v odločbi opr.št. medicinski poseg opravljen v skladu
II Ips 94/2015 zapisalo, da pojasnilna z medicinsko doktrino oziroma lege
dolžnost in s tem povezana doktri- artis.
na ozaveščene privolitve temelji na
spoštovanju posameznikove ustav- Ugotovljeno dejansko stanje, na katene pravice do samoodločbe, ki jo s rega je bilo vezano Vrhovno sodišče v
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predmetni pravdni zadevi je bilo naslednje:
Pacientka – prvotožnica je bila dne 4.
7. 2002 sprejeta na Klinični oddelek
za abdominalno kirurgijo, dne 5. 7.
2002 pa je bila opravljena operacija
pooperativne kile.
Pred operacijo je morala pacientka
dobiti anestezijo, bodisi lokalno (spinalno) ali splošno. Dne 5. 7. 2002 ob
12.30 uri je dobila spinalno anestezijo. Okrog 19. ure je bilo ugotovljeno,
da prva tožnica ne čuti nog, zaradi
česar je anesteziologinja odredila MRI
preiskavo hrbtenice. Preiskava je pokazala, da gre za hematom, ki je bil mera, zato ga ni mogoče natančno
urgentno nevrokirurško odstranjen opredeliti vnaprej za nedoločeno število primerov. Ne glede na to sta pravob 21.30 uri.
na teorija in sodna praksa že izdelali
Kljub operaciji za odstranitev hema- splošna merila, ki omogočajo presojo
toma je pri pacientki ostala polna pravilnosti izpolnitve pojasnilne dolžplegija spodnjih okončin. Ob spinalni nosti v vsakem posamičnem primeru,
anesteziji je bila najverjetneje prebo- kar z vidika načela pravne varnosti
dena subarahnoidalna krvna žila, ki povsem zadostuje. Pri tem je odločilse nahaja v hrbteničnem kanalu.
no izhodišče, da se pacienta pouči o
bistvenih vprašanjih, ki mu omogočaAnesteziologinja pred posegom pacijo, da spozna pomen svoje privolitve,
entki ni pojasnila, da lahko pri spinalter da ima dovolj podlage za odločini anesteziji pride do plegije.
tev z namenom, da ga morebitne škoSodišči nižjih stopenj sta zaključi- dljive posledice ne bi presenetile, ker
li, da anesteziologinja strokovne z njimi ni računal.
napake sicer ni zagrešila, vendar je
Načeloma velja, da
kršila svojo pojasnilno dolžnost, ker
pred posegom pacientki ni pojasni- 1. mora biti obseg in podrobnost
la možnosti krvavitve in posledične
pojasnila v obratnem sorazmerju
plegije. Pacientka ni mogla ozavešz nujnostjo posega,
čeno privoliti v ta poseg, zato je bil
2. se mora opozorilo nanašati na
ta v celoti protipraven.
redna tveganja posameznega
Vrhovno sodišče se je moralo opremedicinskega posega, kamor
deliti, ali je izvajalec zdravstvene despadajo tipična in statistično pojavnosti s tem, ko pacientke ni opozogostejša tveganja,
ril na tveganja spinalne anestezije, ki
se lahko izidejo v paraplegiji, kršil svo- 3. mora opozorilo upoštevati tudi
redka tveganja predvidenega
jo pojasnilno dolžnost in s tem svoje
posega, če ta lahko v primeru
pogodbene obveznosti.
njihove realizacije tako ogrožajo
Obseg pojasnilne dolžnosti je odvipacientovo življenje in zdravje,
sen od okoliščin posameznega pri-

»Glede na to, da je realizacija navedenega tveganja z vidika kakovosti pacientovega življenja nedvomno veliko
hujša kot posledice bolezenskega stanja, ki so ga skušali
sanirati z operacijo pooperativne kile, je to le še dodatni razlog, zaradi katerega bi moral izvajalec zdravstvene dejavnosti z njim seznaniti pacientko. Gre namreč za
okoliščine, ki se ne izidejo v domnevi, da nizka pojavnost
zapleta pri razumnem pacientu ne bi vplivala na njegovo
privolitev v medicinski poseg.«
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da so primerljiva z naravnim potekom zdravljene bolezni ali ga
celo presegajo in bi lahko vplivala na pacientovo privolitev.
Sodišči nižjih stopenj sta upoštevali
vsa navedena merila, zato je bil po
mnenju Vrhovnega sodišča takšen
pristop materialnopravno pravilen.
Izvajalec zdravstvene dejavnosti in
zavarovalnica sta materialnopravne
zaključke sodišč nižjih stopenj izpodbijala z argumentom, da tveganje
nastanka paraplegije pri opravljenem
medicinskem posegu ne spada v krog
rednih, torej tipičnih in statistično pogostejših tveganj, ker je to tveganje
statistično tako zanemarljivo, da se
skladno s sodno prakso pojasnilna
dolžnost nanj ne razteza. Omenjeno
trditev sta skušala podkrepiti s povzemanjem statistične pogostosti realizacije takšnega tveganja, opirajoč
se na v postopku pridobljena izvedenska mnenja.
Po mnenju Vrhovnega sodišča je tipično tveganje tisto, ki je lastno samemu posegu, torej posebej značilno
glede na naravo določenega medicinskega posega. Vrhovno sodišče je
pritrdilo sodiščema nižjih stopenj, da
je bistvo spinalne anestezije ravno
v posegu v hrbtenični kanal, zato je
tveganje krvavitve in poškodovanja
živcev hrbtenjače s posledično paraplegijo za takšen poseg tipično, ne
glede na njegovo redkost. Opredelitev posameznega tveganja kot tipičnega je načeloma neodvisna od njegove pogostosti, razen v primerih, ko
gre za statistično tako skrajno nizko
pojavnost, da je mogoče domnevati,
da pri razumnem pacientu omenjeno
tipično tveganje ne bi vplivalo na njegovo privolitev v poseg.
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Sodišče je še dodalo, da je opozorilo
na takšno tveganje, ne glede na njegovo ugotovljeno redkost, sestavni
del pojasnilne dolžnosti ravno zaradi načela obratne sorazmernosti z
nujnostjo posega in načela tehtanja
med težo posledic realizacije tveganja pri opravljenem medicinskem
posegu ter težo posledic zdravstvenega stanja brez opravljenega posega. Opravljeni poseg ni bil življenjsko
nujen, zato je treba tudi pri redkih
tveganjih opozorilo prilagoditi posledicam morebitnega realiziranega

tveganja (paraplegija) v razmerju
s posledicami pacientovega zdravstvenega stanja (kila). Glede na to,
da je realizacija navedenega tveganja z vidika kakovosti pacientovega življenja nedvomno veliko hujša
kot posledice bolezenskega stanja,
ki so ga skušali sanirati z operacijo
pooperativne kile, je to le še dodatni razlog, zaradi katerega bi moral
izvajalec zdravstvene dejavnosti z
njim seznaniti pacientko. Gre namreč za okoliščine, ki se ne izidejo v
domnevi, da nizka pojavnost zapleta

pri razumnem pacientu ne bi vplivala na njegovo privolitev v medicinski
poseg. Zatrjevana redkost omenjenega zapleta glede na ugotovljene
okoliščine zato v nobenem primeru
ne bi mogla pripeljati do drugačnih
pravnih zaključkov.
Ker izvajalec zdravstvene dejavnosti
(oziroma njegova anesteziologinja)
pacientke na omenjeno tveganje
pred posegom ni opozoril, je prekršil
svoje pogodbene obveznosti in zato
odgovarja za nastalo škodo.

Jezikovni kotiček
Povratni svojilni zaimek
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

P

ovratni svojilni zaimek je ena od posebnosti slovenskega jezika, podobno kot na primer dvojina. S posebnostmi pa imamo pogosto težave, zato se jih nezavedno skušamo znebiti, jih odpraviti, in zelo pogosto se
zgodi, da napačna raba določene slovnične oblike počasi
prevlada ter na koncu jezikoslovcem ne preostane drugega, kot da jo sprejmejo kot enakovredno dvojnico pravilni obliki. Temu sicer rečemo »razvoj jezika«, a je dejstvo,
da taki primeri pravzaprav pomenijo njegovo siromašenje. Tudi s povratnim svojilnim zaimkom se v zadnjem času
dogaja nekaj podobnega.
Povratni svojilni zaimek svoj uporabljamo namesto svojilnega zaimka (moj, tvoj, njegov, naš, vaš, …) za izražanje lastnine osebka stavka. Poglejmo nekaj primerov:

Ravno takih primerov je predvsem v medijih ogromno.
Najbolj očitna so komercialna sporočila:
S to kremo boste v nekaj dneh zgladili vaše gube.
Moje lase umivam s šamponom XY, zato so brez prhljaja.
O enkratni akciji povprašajte vašega trgovca z avtomobili.
V vseh treh primerih bi bilo pravilno uporabiti povratni svojilni zaimek:
S to kremo boste v nekaj dneh zgladili svoje gube.
Svoje lase umivam s šamponom XY, zato so brez prhljaja.
O enkratni akciji povprašajte svojega trgovca z avtomobili.

Zložil je svoje stvari v kovček in se odpravil na pot.
Uredila je svoje lase v lepo pričesko in šla na ples.
Sedel sem na svoje kolo in se odpeljal.
V vseh treh primerih je jasno, da govorimo o lastnini
osebka. V prvih dveh primerih bi raba napačne oblike povzročila spremembo pomena, kajti če bi uporabili svojilni
zaimek, npr.: »Zložil je njegove stvari v kovček in odpotoval«, bi to pomenilo, da gre za stvari nekoga drugega. V
takih primerih, kjer bi prišlo do dvoumnosti, smo pri rabi
pravilne oblike še dokaj uspešni. Drugače pa je, če napačna oblika ne pomeni hkrati tudi vsebinske dvoumnosti,
kot bi to bilo npr. v tretjem primeru: »Sedel sem na moje
kolo in se odpeljal.« V tem primeru še vedno vemo, da gre
za lastnino osebka, čeprav je uporabljena napačna oblika.
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Suženj ima samo enega gospodarja,
povzpetnež pa toliko,
kolikor jih potrebuje za svoj uspeh.
			
Voltaire

Težava je sito, skozi katero presejemo svoje znance.
Tisti, ki so preveliki, da bi padli skozi, so naši prijatelji.
			
Arlene Francis

Do sedaj ste verjetno vsi zaposleni v javnem sektorju že prejeti obvestila o preoblikovanju pokojninskega sklada javnih uslužbencev ter pojasnila o tem, kaj
preoblikovanje za vas pomeni. Zato smo v prejšnji številki Monitorja skušali na
kratko odgovoriti na nekaj najpogostejših vprašanj, ki so se vam zastavila ob
prejetem obvestilu. Tokrat nadaljujemo z odgovori na pogostejša vprašanja, ki
ste nam jih v zadnjem obdobju zastavili zaposleni v javnem sektorju.
Vprašanje: Ali lahko zamenjam podsklad, če sem
star/a 62 let?
Odgovor: Ne. Varčevalci, starejši od 60 let lahko varčujete le v zajamčenem podskladu, torej po pogojih, kot ste jih imeli do preoblikovanja pokojninskega sklada. Na tak način vam lahko zagotovimo, da bodo vaši prihranki
pred upokojitvijo na varnem. Ostala dva podsklada namreč nimata zajamčene
donosnosti, zato bi bilo tveganje v primeru nenadnega padca cen na trgu vrednostnih papirjev preveliko. Bistvo sklada življenjskega cikla je namreč prevzem večjega tveganja z namenom višjih donosov v času, ko je do upokojitve
še daleč in visoka varnost prihrankov v obdobju, ko se bližate času upokojitve.
Vprašanje: Vplačal sem individualno premijo vendar
na Modrem e-računu ne vidim vplačila.
Odgovor: Podatki na Modrem e-računu se osvežujejo na mesečni ravni za pretekli mesec, in sicer po opravljeni konverziji (po izračunu vrednosti
enote premoženja, ki je opravljen zadnji delovni dan v mesecu). Zato bo vplačana premija na e-računu vidna z naslednjim mesecem.
Vplačane premije v mesecu juniju 2017 bodo na Modrem e-računu vidne v
sredini meseca julija 2017.
Vprašanje: Ali lahko privarčevana sredstva dvignem v
enkratnem znesku?
Odgovor: Zahtevek za izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem
znesku lahko podate, če ste upokojeni in imate hkrati privarčevanih manj kot
5.000 evrov (vplačanih s strani delodajalca).
Sredstva, privarčevana z individualnimi vplačili lahko dobite izplačana kadarkoli, ne glede na višino privarčevanega zneska. Vendar pa bi bil tak način
izplačila močno obdavčen, zato vam priporočamo izplačilo v obliki mesečne
dodatne pokojnine, ki je z davčnega vidika precej ugodnejša. Izbirate lahko
tudi med t.i. pospešenimi izplačili, kjer se glavnina privarčevanega izplača
v prvih letih prejemanja dodatne pokojnine in nato manjši zneski do konca
življenja. Prav tako lahko izberete obliko izplačila, kjer lahko določite upravičenca za primer smrti.
Dodatna pokojnina oz. pokojninska renta je z davčnega vidika ugodna, saj je
obdavčena le polovica zneska dodatne pokojnine. Pri dodatnih pokojninah,
nižjih od 160 evrov, se akontacija dohodnine ne obračuna. Pri zneskih, ki so
višji od 160 evrov pa se obračuna akontacija dohodnine po stopnji 25 %, vendar le od polovice mesečnega zneska dodatne pokojnine.
Vprašanje: Ali lahko v sklad za javne uslužbence tudi
sami kaj vplačujemo?
Odgovor: Seveda. Poleg delodajalca lahko tudi sami vplačujete mesečno premijo in si tako ob upokojitvi zagotovite višjo dodatno pokojnino.
Ena izmed prednosti individualnih vplačil je možnost uveljavljanja davčne
olajšave. Individualna premija vam v celoti znižuje osnovo za odmero dohodnine. Najvišji znesek, ki je predmet davčne olajšave znaša 5,844 odstotka
bruto plače, vendar na letni ravni ne več kot 2.819,09 evrov.

• vsa individualna vplačila preusmerim v preudarni podsklad?
Odgovor: Vsa do sedaj privarčevana sredstva lahko obdržite v zajamčenem
podskladu, vendar pa morajo biti vse tekoče mesečne premije preusmerjene
v isti podsklad. Če se boste torej odločili, da lastna vplačila preusmerite v preudarni podsklad, bomo v ta isti sklad preusmerili tudi premije delodajalca.
Vprašanje: Kakšni so stroški v primeru dviga sredstev v enkratnem
znesku?
Odgovor: Dvig privarčevanih sredstev je z davčnega vidika izredno
neugoden, saj se ob izplačilu obračuna in plača 25 % akontacije dohodnine.
Nato pa sledi še dokončni obračun dohodnine, ki ga opravi FURS (pri tem upošteva tudi že vplačano akontacijo dohodnine za vse prejemke v letu izplačila).
Izplačilo v enkratnem znesku vpliva na višino vašega letnega dohodka, zato se
lahko zgodi, da začasno izgubite pravico do morebitnih socialnih transferjev
(socialna pomoč, otroški dodatek, štipendija, višji znesek za plačilo vrtca, ipd).
Vprašanje: V kratkem odhajam v pokoj, zato me zanima kako lahko koristim privarčevana sredstva.
Odgovor: Upokojitev je edini pogoj za pridobitev dodatne pokojnine.
Ker lahko izbirate med več različnimi oblikami dodatnih pokojnin, bo najbolje, da se na svetovalce v Modri zavarovalnici obrnete kar osebno (080 23 45;
info@modra-zavarovalnica.si).
Pripravili vam bomo nekaj informativnih izračunov, na podlagi katerih boste
izbrali najprimernejšo obliko izplačila za vas.
Lahko pa informativni izračun za začetek naredite tudi sami, in sicer na spletnem mestu Modre zavarovalnice: www.modra-zavarovalnica.si. Tam boste
našli kalkulator, ki vam bo okvirno izračunal višino dodatne pokojnine glede
na vašo starost in višino privarčevanih sredstev.
Vprašanje: Ali lahko dvignem privarčevana sredstva
kljub temu, da sem še vedno javni uslužbenec?
Odgovor: Ne.
Vprašanje: Spremenil sem naslov, priimek, vendar
imate v svojih evidencah še vedno zabeležen stari naslov (priimek).
Odgovor: Vse tovrstne spremembe nam sporoča vaš delodajalec, in sicer
preko elektronske izmenjave podatkov, kar se neposredno zabeleži v naših
evidencah. Če spremenite osebni podatek, morate to sporočiti svojemu delodajalcu, ta pa mora podatke spremeniti tudi v datoteki, ki jo Modri zavarovalnici pošilja vsak mesec. Če spremembo sporočite neposredno k nam, jo
seveda zabeležimo. Vendar se zna zgoditi, da delodajalec podatka ne popravi
in s poslanimi podatki povozi že popravljeno.
Vprašanje: Pri novo zaposlenih v javnem sektorju je
tekoča mesečna premija vplačana v podsklad, primeren starosti varčevalca. Ker sem na novo zaposlen
v javnem sektorju me zanima, ali lahko sredstva, ki jih
imam privarčevana pri drugem ponudniku, prenesem v
drug, npr. zajamčeni podsklad?
Odgovor: Sredstva lahko prenesete v katerikoli podsklad, ki ga lahko
izberete glede na vašo starost. Prav tako pa se lahko sami odločite v kateri
podsklad želite preusmeriti tekoča mesečna vplačila.

Vprašanje: Ali je možno da:
• vsa do sedaj privarčevana sredstva obdržim v zajamčenem podskladu;
• vsa plačila delodajalca preusmerim v dinamični podsklad;

Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
info@modra-zavarovalnica.si, 080
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S VE TUJE MO, POJAS NJU JE MO

Modri kotiček
Pokojninski sklad javnih uslužbencev:
Pogosta vprašanja z odgovori
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Izlet v Vojvodino
Matej Velenšek

Predsednik SZSVS SB Celje

Č

lani Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije – Sindikata zavoda SBC smo se 19. maja
napotili na dvodnevni izlet v Vojvodino. Obiskali smo Novi Sad, Zrenjanin, Belo Blato, Srem in Fruško goro.
Na pot smo krenili z udobnim avtobusom v petek ponoči izpred dvorane Zlatorog.
Pot nas je vodila do mejnega prehoda s Hrvaško, mimo Zagreba po avtocesti in s krajšimi postanki mimo
Slavonskega Broda do Srbije. Prvi
večji postanek smo imeli nekaj kilometrov pred mejo s Srbijo, kjer smo
se okrepčali z jutranjo kavico in ma- Skupinska fotografija na Petrovaradinski trdnjavi
lico.

Vožnja z ladjico

Dopoldne smo prispeli v glavno
mesto Vojvodine Novi Sad. Zapeljali
smo se čez široko Donavo in obiskali Petrovaradinsko trdnjavo, kjer se
je 1716. leta odigrala velika zgodovinska bitka med avstrijsko in turško
vojsko, sama trdnjava pa je bila v
nadaljnji zgodovini velika avstrijska
kasarna, oficirski paviljon, samostan,
zapor in še marsikaj. S trdnjave smo
bili deležni krasnega pogleda na
strehe starega Petrovaradina ter na
mirni tok Donave. Lokalna vodnica
nam je na široko predstavila celotno
zgodovino te znamenite trdnjave. Po
ogledu smo se sprehodili skozi center Novega Sada, si ogledali nekaj
znamenitosti ter prispeli do hotela v
samem centru mesta.

Po namestitvi v hotelu smo se odpeljali skozi prostrana polja proti Zrenjaninu, ki je največje mesto srbskega
Banata. Po površini je to drugo največje mesto v Srbiji, v katerem živi 20
nacij. Nekoč je bilo poznano kot »največja fabrika hrane na Balkanu«. Obiskali smo vasico Belo Blato, ki leži le
nekaj kilometrov od Zrenjanina, in je
slikovit fenomen med vojvodinskimi
kraji. Med 1.200 prebivalci tukaj najdemo kar 13 različnih nacij. Spoznali
smo zanimivo zgodbo načina življenja v njihovi vasi. Med razlago so nas
postregli z domačo rakijo in makovo
štrudlo. Ustavili smo se na enem izmed znamenitih salašev. Nekateri so
stari preko 200 let in so pravi etno
muzeji z zbirkami starih predmetov.
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Na njih se začuti pravi klasični vojvodinski način življenja. Idealni so za
sprostitev ob prijetni glasbi in odlični
vojvodinski kulinariki. Poskusili smo
golaž iz mangulic – svinj brez holesterola. Nato smo si v bližini ogledali
naravni rezervat »Stari Begej – Carska
bara«. Idilična narava, številne ptice
in vodni kanali so nas navdušili med
opazovanjem z rečne ladje.
Proti večeru smo se zapeljali nazaj
proti Novemu Sadu, kjer smo se v hotelu osvežili in odšli na odlično večerjo v kafano, ki je pravi salaš sredi mesta. Po večerji pa so še zabave željni
odšli na sprehod po zmeraj živahnih
ulicah v centru Novega Sada, drugi pa
na zasluženi počitek.
Naslednji dan po zajtrku smo se
odpravili v Sremske Karlovce, malo
mesto baročne arhitekture z zanimivimi stavbami, kot so magistrat,
apoteka, gimnazija in zlasti saborna
cerkev sv. Nikole, ki jo odlikujejo mozaiki po motivih sv. Sofije v Carigradu,
in slike Paje Jovanovića. Karlovci so
tudi mesto pesnika Branka Radičevića
in drugih umetnikov, zato je mesto
vedno bilo središče kulturnega življenja vojvodinskih Srbov, predvsem
pa živahen center trgovanja z vinom
in živino. Pot smo nato nadaljevali
v pobočja Fruške gore, največjega
panonskega osamelca sredi Srema,
kjer so znani fruškogorski samostani
Hopovo, Velika Remeta in Krušendol.
Zaključek vojvodinskega potovanja
smo naredili s kosilom dobre srem-
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ske kuhinje in odličnih vin na salašu v
vasi Nerdin, nakar smo na poti domov
obiskali še znamenito vinarno, kjer
smo degustirali odlična vina.
Pozno popoldne smo se polni prijetnih vtisov poslovili od Vojvodine in se
začeli vračati proti domovini, kamor
smo prispeli v poznih večernih urah.
Vsi naši člani, ki so se udeležili izleta,
so bili z njegovo organizacijo in programom izredno zadovoljni, saj smo
preživeli čudovit vikend, ki se je kar
prehitro končal.
Pomembno pa je bilo tudi samo druženje članov našega sindikata. S podobnimi izleti bomo nadaljevali tudi
Na Fruški gori
v prihodnje.

Certifikat
»DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE«
Certifikat Družini prijazno podjetje
izhaja iz sistema »European work &
family audit«, ki ga je razvila nemška
organizacija Berufundfamile. V Sloveniji je nosilec postopka za pridobitev
certifikata Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve.
8. 11. 2013 je bolnišnica pridobila
osnovni certifikat DPP, 1. 12. 2016 pa
polni certifikat DPP in to zato, ker smo
v treh letih od pridobitve osnovnega
certifikata uspešno implementirali
vse izbrane ukrepe in s tem zadovoljili
zahteve za pridobitev polnega certifikata DPP.
12. maja 2017 je potekala slavnostna
podelitev certifikatov v Mestnem muzeju Ljubljana. Podelitve so se udeležili direktor, mag. Marjan Ferjanc,
pomočnica direktorja Damjana Medved Arbeiter in vodja projekta DPP
Damjana Karner S.
Utrinka s podelitve.
Damjana Karner Sevčnikar,
mag. manag.
Splošno kadrovsko pravni sektor
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Kulinarični kotiček

Vir: Internet

Tokrat vam v kulinaričnem kotičku ponujamo nekaj idej za sladkarije, s katerimi se boste posladkali brez slabe vesti.

Panna cotta s kokosom in
malinami

Presna borovničeva torta
Sestavine:
Za testo:
o 200 g namočenih mandljev brez olupka
o 1 skodelica razkoščičenih datljev
o 1 jedilna žlica medu
o 1 jedilna žlica tekočega kokosovega olja

Sestavine:
• 200 ml kokosove smetane
• 300 ml nesladkanega mandljevega mleka
• 20 g naravnega brezkaloričnega sladila
• 1 mala vrečka želatine
• sveže/zamrznjene maline, kokos

Za nadev:
o 2,5 skodelice namočenih indijskih oreščkov
o 1/3 skodelice vode
o 1/3 skodelice javorjevega sirupa
o 1/3 skodelice medu
o 1/3 skodelice stopljenega kakavovega masla
o 1/3 skodelice stopljenega kokosovega masla
o ščepec soli
o 2-3 jedilne žlice presnega kakava v prahu
o 300 g zmrznjenih gozdnih borovnic

Priprava:
Želatino namočimo po navodilih proizvajalca.
Vse ostale sestavine (razen malin in kokosa) zmešamo, vlijemo v posodo, dodamo želatino in mešanico počasi segrevamo na majhnem ognju, da
se želatina raztopi. Mešanica ne sme zavreti! Ko
se želatina raztopi, mešanico vlijemo v manjše
posodice. Panna cotto 2-3 ure hladimo v hladilniku. Za preliv maline posujemo z nekaj žlicami
sladila in jih zavremo. S tako pripravljenim prelivom prelijemo panna cotto, jo okrasimo s svežim
sadjem in potresemo s kokosovimi lističi.

Priprava:
Vse sestavine za testo stresemo v multipraktik in
drobno zmeljemo. Tortni model (premer 26 cm)
posujemo s kokosovo moko in maso za testo
enakomerno razporedimo po njem. Testo za 15
minut postavimo v zamrzovalnik in se lotimo nadeva. Tudi tega pripravimo tako, da vse sestavine
stresemo v multipraktik in zmeljemo ter zmešamo v kremasto zmes, ki jo enakomerno razporedimo po prvem sloju. Po želji torto okrasimo s
svežimi borovnicami (navadnimi ali ameriškimi).
Torto nato postavimo v hladilnik za 2-3 ure, z njo
pa se lahko sladkamo več kot teden dni.

Nikar ne trgaj niti prijateljstva,
kajti tudi če jo spet zvežeš, vozel ostane.
		
Hindujska modrost
Nepopolnost človeške sreče sestoji
iz občutkov preteklosti in prihodnosti:
sedanjost trpi zaradi spominov ali upov.
Edmond in Jules de Goncourt

54

NAG RADNA
DROBT
K RI Ž IANK
NI CE
A

Nagradna križanka

Nagrada: torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali
službo, v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka,
21. julija 2017. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 58. nagradne križanke v oktobrskem Monitorju.
V uredništvo Monitorja smo prejeli 40 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: SRCE IMA RAZLOGE, KI JIH UM NE RAZUME.
Izžrebana nagrajenka je gospa Jasmina Simler iz Urgentnega centra Celje.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju.
Uredniški odbor
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