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Center za motnje spanja
Celovit prenos NMP v UCC
Poslovanje bolnišnice v letu 2016
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Za nami je razburljivo leto 2016, ki ga je v veliki meri zaznamoval projekt prenosa dejavnosti Službe nujne medicinske pomoči (SNMP) iz Zdravstvenega doma Celje v Urgentni
center Splošne bolnišnice Celje (UCC). Za razliko od drugih urgentnih centrov po državi
smo v bolnišnici vzpostavili tudi pediatrično urgenco, za kar je obstajala precej negotova podpora Ministrstva za zdravje (MZ), kakor tudi Zavoda za zdravstveno zavarovanje
(ZZZS), saj je trajalo celo leto, da je projekt v večjem delu dobil tudi finančno podporo.
Delovanje nove urgence je javnost sprejela izredno pozitivno, kljub vsem organizacijskim težavam, ki so nas ves čas spremljale.
Žal moram za leto 2016 izpostaviti še vedno neustrezno financiranje bolnišnic, ki je
glavni razlog za negativen poslovni rezultat naše bolnišnice v višini 1,7 milijona evrov.
Le-ta izhaja predvsem iz treh naslovov: povečani stroški plač iz naslova plačnih nesorazmerij ter napredovanj, neustrezno financiranje urgentnega centra ter izreden porast
stroškov zdravil in zdravstvenega materiala. Zakonodaja s področja javnega naročanja
je za izvajalce večkrat dvorezen meč. Kjer je konkurenca odprta, je možno dosegati optimalne cene, za specifične proizvode, pri katerih farmacevtska podjetja ali dobavitelji
opreme obvladujejo trge, pa smo dokaj nemočni. Hiter razvoj v medicini prinaša vedno
nova in boljša zdravila ter materiale, ki so za naše razmere predragi, odločitev o tem, ali
jih bomo nabavljali ali ne, pa ostaja na ramenih strokovnega in poslovnega vodstva.
Očitki o negospodarnih nakupih v zdravstvu so pripeljali do oblikovanja skupne baze
cen v slovenskem prostoru, ki jih na portalu Intravizor lahko med sabo primerjamo. Portal je dobrodošlo orodje, ne daje pa odgovora, kako obvladovati materialne stroške v
zdravstvu in pri tem zagotavljati kakovostne materiale.
V operativnem delovanju bolnišnice prihaja do vedno večjih težav zaradi pomanjkanja
prostorskih zmogljivosti na internističnih oddelkih, kar se je znova pokazalo ob pojavu gripe v začetku leta, ko so hodniki postali stalna lokacija nameščanja pacientov ob
prenapolnjenih bolniških sobah. Zaradi pomanjkanja sredstev se rešitve odmikajo, pa
vendar bomo tudi na tem področju šli korak naprej.
Ob dogajanju v bolnišnici smo hkrati pozorni tudi na oblikovanje nove zdravstvene zakonodaje. Predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju odpira in zapira pomembna vprašanja nadaljnjega razvoja zdravstva, predvsem na področju financiranja zdravstva in dostopnosti do zdravstvenih storitev. Za nas kot izvajalce
je pomemben status, kako bodo oblikovani odnosi med nami in kupci naših storitev. Tu
že prihaja do neusklajenosti med davčno oz. finančno ter zdravstveno zakonodajo, nas
pa zanima, ali bomo lahko kot izvajalci delovali kot enakovreden poslovni partner do
dobaviteljev na eni in kupcev na drugi strani. Kdo je v zdravstvu kupec, ni popolnoma
jasno. Od teh odnosov bo odvisna tudi odgovornost posameznih akterjev v zdravstvu.
Kljub vsem težavam, s katerimi se je bolnišnica v preteklem tem letu soočala, je svoje
poslanstvo do prebivalcev naše regije opravila uspešno. Problematika, ki se odpira v
tekočem letu, pa postavlja pred nas nove izzive, ki jih bomo sprejeli, ne glede na nestabilnost zdravstvene zakonodaje, ki nam pravzaprav nikoli ne bo povsem po godu in tudi
sedaj ne pričakujemo čudežev. Zaupati moramo vase.
Direktor
mag. Marjan Ferjanc
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Služba za odnose z javnostmi

K

ako pomemben je spanec, se zavemo takrat, ko začutimo posledice njegovega pomanjkanja. Spanje
je namreč nujno potreben proces za preživetje, pa tudi
za dobro kakovost življenja, našo učno uspešnost in delovno učinkovitost. V spanju se obnavljajo celice telesa,
kratkoročni spomin se spreminja v dolgoročnega, spanje
vpliva na izločanje pomembnih hormonov in z njim je
povezano energijsko ravnotežje, v katerem ponoči energijo kopičimo, da jo lahko čez dan porabljamo. V spanju
se izločajo tudi nevrodegenerativne substance, zato je
spanje tudi zaščitniški proces pred degenerativnimi boleznimi možganov.
Po mednarodni klasifikaciji motenj spanja (ICSD 2014)
poznamo kar 90 različnih motenj. Motnja spanja pomeni, da je zaradi spanja ponoči moteno naše delovanje čez
dan. Kar 20 odstotkov populacije se srečuje z najpogostejšo motnjo spanja – kronično nespečnostjo. Vse več pa
je tudi motenj dihanja v spanju s pridruženo prekomerno dnevno zaspanostjo (med moškimi 14 odstotkov in
med ženskami 5 odstotkov). Sledijo jim motnje gibanja
v spanju (sindrom nemirnih nog in pridruženi periodični
gibi udov v spanju), naraščajo pa tudi cirkadiane motnje
spanja, ki so vezane na nereden ritem budnosti in spanja
zaradi dela v izmenah, nočnega dela, …

Laboratorij za diagnostiko motenj spanja

Pri posameznikih s pomanjkanjem ali motnjami spanja se
pojavijo presnovne nepravilnosti, največkrat kot debelost
in sladkorna bolezen tipa 2. Neprepoznane in nezdravljene motnje spanja lahko vodijo tudi v srčno-žilne bolezni.
Motnje dihanja v spanju so dejavnik tveganja za možgansko kap, srčni infarkt in nenadno smrt v spanju. Huda prekomerna dnevna zaspanost pa je lahko vzrok nesreč na
delovnem mestu in v prometu.

Oprema omogoča tudi video in avdio snemanje

alistke pediatrije in otroške nevrologije, ki jo podrobneje
predstavljamo v drugem članku. Dr. Gnidovec Stražišarjeva je namreč tudi certificirana somnologinja, ki je svoje
študijsko in raziskovalno delo posvetila motnjam spanja.
Za tokratno številko Monitorja je spregovorila tudi o motnjah spanja in dejavnosti centra.

»Spanje je nujno potreben proces za preživetje, pa tudi za dobro kakovost življenja, našo
učno uspešnost in delovno učinkovitost.«
Težave s spanjem je zato treba jemati resno, se naučiti prepoznavati njihove simptome, jih diagnosticirati in
nato tudi ustrezno zdraviti. Žal pa se Slovenija tudi na tem
področju sooča s pomanjkanjem izobraženega kadra in
s premajhnim številom laboratorijev za motnje spanja.
Pravzaprav imamo v Sloveniji le dva prava centra za motnje spanja, ki delujeta v skladu s smernicami evropskih
akreditiranih centrov. Prvi, ki obravnava odraslo populacijo, deluje na Kliničnem inštitutu za klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljana, drugi, ki je namenjen obravnavi
otrok in mladostnikov, pa na Otroškem oddelku naše bolnišnice. Začetek njegovega delovanja je povezan s prihodom asist. dr. Barbare Gnidovec Stražišar, dr. med., speci-

Beleženje možganske bioelektrične aktivnosti

3

T O JE S BC

Center za motnje spanja
otrok in mladostnikov
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posnetek tehnično pravilen. Snemanja lahko opravljamo
v nočnem času ali čez dan. Tako dobimo vpogled v strukturo spanja, hkrati pa lahko povsem ciljano iščemo še
znake drugih obolenj, ki bi bila lahko vzrok ali posledica
motenj spanja.
V laboratoriju trenutno delata dva usposobljena tehnika
oz. asistenta, na bolnišničnem oddelku pa še ena diplomirana medicinska sestra, ki opravlja snemanja nočnih
poligrafij. Pogrešamo večjo prisotnost klinične psihologinje, saj na tem področju vidimo veliko možnosti za
strokovno sodelovanje medicinske in psihološke stroke v
celostni obravnavi pacientov.
V našem centru obravnavamo otroke z motnjami spanja
iz vse Slovenije, k nam jih napotuje tudi Pediatrična klinika UKC Ljubljana.

Ekipa centra

Kako bi lahko na kratko predstavili naš center?

Ali se spanje otrok in odraslih razlikuje? In seveda z njim
tudi motnje spanja?

Center za motnje spanja otrok in mladostnikov je sestavljen iz ambulante in laboratorija. V ambulanti opravimo
začetno klinično obravnavo otroka z motnjo spanja. Na
začetku naredimo podrobno anamnezo spanja, v kateri poskušamo odkriti nekatere najpogostejše vzroke za
nespečnost, kot so vedenjska nespečnost in nespečnost
zaradi neustrezne higiene spanja. V tej fazi z usmerjenimi
vprašanji iščemo tudi morebitne druge vzroke za motnje
spanja.

Splošno prepričanje, da v spanju telo in še posebej osrednje živčevje počivata, že dolgo ne velja več. V nekaterih
fazah spanja so namreč možgani dosti bolj aktivni kot
med budnostjo. Spanje ima zato verjetno pomembno
vlogo tudi pri zorenju možganov, saj novorojenčki, katerih možgani so v intenzivni fazi razvoja, prespijo več kot
dve tretjini dneva.
Spanje ni enovit proces, saj se v njem izmenjujejo različne
faze spanja. Mirno spanje, ki ga pri odraslem človeku zaradi odsotnosti hitrih očesnih gibov imenujemo tudi neREM spanje, je spanje v klasičnem pomenu besede. Zanj
je značilna postopna upočasnitev možganske aktivnosti.
Odrasel človek se skoraj vedno uspava v mirno spanje in
to sestavlja kar 75 do 80 odstotkov njegovega celotnega
nočnega spanja. Mirno spanje se izmenjuje z aktivnim, v
katerem je osnovna možganska aktivnost podobna tisti
v budnosti. Zanj so značilni hitri očesni gibi pri zaprtih
očeh, zato pri večjem otroku in odraslem človeku to spanje imenujemo REM spanje, pri majhnem otroku pa aktivno spanje. Aktivnost celega telesa je v njem zelo intenzivna, s pogostimi stereotipnimi gibi okončin in trupa. Oči
se odpirajo ali pa lahko opazimo rahle premike vek. Pri
novorojenčku in dojenčku v tej fazi spanja lahko vidimo
različne grimase obraza, ki ponazarjajo izraze obraza ob
elementarnih čustvih. Dihanje in bitje srca sta neredna in
pospešena. V tej fazi spanja tudi sanjamo.

»Težave s spanjem je zato treba jemati resno, se naučiti prepoznavati njihove simptome, jih diagnosticirati in nato tudi ustrezno zdraviti.«
Nato sledi klinični pregled otroka in šele na podlagi tako
dobljenih podatkov se odločimo za morebitno dodatno
psihološko/psihiatrično obravnavo, pregled pri specialistu ORL ter druge splošne in usmerjene laboratorijske
preiskave. Takrat je sprejeta tudi odločitev, ali bo otrok
obravnavan še v drugem delu centra, to je v laboratoriju
za motnje spanja, ki omogoča izvedbo nevrofizioloških
preiskav spanja v nadzorovanem okolju bolnišnice.
Ob obravnavi otroka z motnjo spanja potrebujemo tudi
celovit vpogled v njegov ritem budnosti in spanja. Tega
nam na eni strani da koledar spanja, ki ga običajno izpolnjujejo otrokovi starši ter atimetrija, metoda dolgotrajnega in neprekinjenega spremljanja telesnega gibanja.
Gre za merjenje otrokovega gibanja z napravo, ki jo nosi
nameščeno na zapestju ali gležnju. S takšnim merjenjem
lahko bolj objektivno določimo dejanski čas otrokovega
večernega uspavanja in jutranjega prebujanja. Naprava
natančneje zazna tudi morebitna nočna prebujanja.

Odrasli se zvečer, ko ugasnemo luč, uspavamo v mirno
spanje, ki postopoma postaja vse bolj globoko. Po določenem obdobju mirnega spanja za 10 do 15 minut preidemo v REM spanje. zaporedni obdobji mirnega in REM
spanja sestavljata ciklus spanja, ki pri zdravem odraslem
človeku traja 90 do 120 minut. V eni noči tako odrasel člo-

»Pravzaprav imamo v Sloveniji le dva prava
centra za motnje spanja, ki delujeta v skladu
s smernicami evropskih akreditiranih centrov.
Prvi, ki obravnava odraslo populacijo, deluje
na Kliničnem inštitutu za klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljana, drugi, ki je namenjen
obravnavi otrok in mladostnikov, pa na Otroškem oddelku naše bolnišnice.«

Zlati standard za diagnosticiranje motenj spanja pa je
polisomnografija (PSG). To je preiskava, pri kateri hkrati
beležimo več fizioloških aktivnosti v spanju ((možgansko bioelektrično aktivnost (EEG), gibanje očesnih zrkel
(EOG), mišično aktivnost (EMG)), obenem pa spremljamo
tudi dihanje, bitje srca, zasičenost krvi s kisikom, izplavljanje ogljikovega dioksida, … Snemanje opravimo v laboratoriju za motnje spanja, kjer otrokovo vedenje lahko
stalno spremljamo z video in avdio nadzorom. Preiskavo
običajno nadzoruje nevrofiziološki asistent, ki skrbi, da je
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Prav zaradi teh različnosti obstajajo motnje spanja, ki jih
pri odrasli populaciji ne srečujemo, in so specifične za
otroško obdobje.
Katere so najpogostejše motnje spanja pri otrocih?
Nespečnost je najpogostejša motnja spanja pri otrocih v
vseh starostnih obdobjih. Z njo se srečuje 20 do 30 odstotkov sicer zdravih otrok, še pogosteje pa je pridružena
drugim težavam, ki jih imajo kronično bolni ali ovirani
otroci. Vzroki nespečnosti so najrazličnejši. Poleg akutne
oziroma prilagoditvene in idiopatske nespečnosti sta
v otroškem obdobju še posebej pomembni in pogosti
nespečnost zaradi neustrezne higiene spanja in vedenjska nespečnost. Takšno motnjo večinoma odpravljamo
z novim vedenjskim načrtom, ki zajema pravila ustrezne
higiene spanja ter časovne omejitve za spanje.

»Spanje ni enovit proces, saj se v njem izmenjujejo različne faze spanja.«
Motnje gibanja v spanju so naslednje, ki jih lahko izpostavimo. So različna, po navadi preprosta in stereotipna
gibanja, ki lahko prekinjajo nočno spanje in na ta način
povzročajo prekomerno dnevno zaspanost. Med njih
uvrščamo sindrom nemirnih nog, periodične gibe udov
v spanju in ritmične motnje gibanja. Sindrom nemirnih
nog je primarna senzorična nevrološka motnja, za katero
so značilni neprijetni občutki v nogah s pridruženo nezadržno potrebo po premikanju nog. Simptomi se stopnjujejo čez dan, vrh pa dosežejo zvečer in otežujejo uspavanje. Periodični gibi udov v spanju povzročajo popolno ali
nepopolno prebujanje, ritmične motnje gibanja, kot so
vrtenje ali udarjanje z glavo ter vrtenje in zibanje telesa,
pa se pri majhnih otrocih pojavljajo v času uspavanja in
jim pomenijo nekakšen način samopomiritve. Večinoma
se pojavljajo pri povsem zdravih otrocih, pogosto pa jih
zasledimo tudi pri otrocih z motnjami v razvoju, avtizmom in pri slepih otrocih.

Druga pomembna skupina motenj spanja so motnje
dihanja v spanju. Vključujejo širok spekter težav z dihanjem, ki se pojavljajo v spanju oz. so sprožene s spanjem.
Ločimo med centralnimi motnjami dihanja, pri katerih zaradi odsotnosti ali nezadostnega dražljaja iz osrednjega
živčevja dihalnim mišicam, pride do dihalnega premora
(apneja) ali zmanjšane globine dihanja (hipopneja), in
obstrukcijskimi motnjami dihanja, pri katerih zaradi delne ali popolne zapore v zgornjih dihalih pride do težav
z dihanjem. Pri otrocih se bistveno pogosteje srečamo z
obstrukcijskimi motnjami dihanja v spanju. Običajno so
povezane s povečanimi mandlji in/ali žrelnico. Vzroke
motenj dihanja v spanju diagnosticiramo z nočnim poligrafskim snemanjem, s katerimi spremljamo in beležimo
dihanje med spanjem. Lani smo jih izvedli več kot 100.
Težave teh pacientov nato razrešujemo skupaj s specialisti ORL.

V najstniškem obdobju se lahko pojavi sicer redka kronična nevrološka bolezen, narkolepsija. Zanjo je značilna
prekomerna in neobvladljiva dnevna zaspanost, ki je neodvisna od količine nočnega spanja. Drugi najpogostejši
simptom bolezni je katapleksija, pri kateri se pojavi nenadna kratkotrajna izguba mišičnega tonusa, ki jo sproži
nek čustven dogodek. Med takšnim napadom se pacient

»Nespečnost je najpogostejša motnja spanja pri
otrocih v vseh starostnih obdobjih. Z njo se srečuje 20 do 30 odstotkov sicer zdravih otrok, še
pogosteje pa je pridružena drugim težavam, ki
jih imajo kronično bolni ali ovirani otroci.«
5
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Pri skupini šolskih otrok se v večji meri pojavljajo parasomnije. Te niso motnje spanja v pravem pomenu besede, pač pa gre za neprijetna in nezaželena dogajanja
in občutke, povezane s spanjem. Pojavljajo se lahko ob
uspavanju, v spanju in ob prebujanju iz spanja. Najpogostejše izmed REM parasomnij so npr. nočne more, ki
naj bi jih vsaj enkrat v življenju izkusilo kar 75 odstotkov
otrok, pa halucinacije ter paralize v spanju. Zaradi velike
količine globokega spanja v predpubertetnem obdobju
so najbolj pogoste neREM parasomnije pri otrocih, t. i. nepopolna prebujanja iz globokega spanja, ki se kažejo kot
zmedenost, dezorientacija, lahko pa tudi kot agresivno
vedenje. Ker se pojavljajo v globokem spanju, se jih otroci zjutraj ne spominjajo. Vzroka za pojavljanje parasomnij
ne poznamo, pogosto pa v otrokovi družini obstaja neke
vrste nagnjenost k njim. Glede na klinično obliko ločimo
hojo v spanju, zbujanja z zmedenostjo in epizode nočnih
strahov. Pri otrocih s takšnimi motnjami iščemo pridružene motnje spanja, zdravimo pa jih preventivno z izvajanjem pravil ustrezne higiene spanja, saj se pogosteje
pojavljajo pri posameznikih, ki spijo premalo ali preslabo.
Če ta način ni ustrezen, jih zdravimo tudi z zdravili.

vek zamenja 4 do 6 ciklusov spanja. Za razliko od odraslega človeka pa se novorojenček uspava neposredno v obdobje aktivnega spanja. Ciklus spanja je pri novorojenčku
v povprečju dolg 50 do 60 minut in se s starostjo zelo
počasi in postopno podaljšuje. Šele ob koncu tretjega
oz. četrtega leta starosti doseže trajanje, kot ga poznamo
pri odraslem. Fiziološka nočna prebujanja na prehodu iz
enega ciklusa spanja v drugega so zato pri dojenčku in
malčku bistveno bolj pogosta kot pri odraslem človeku.
Ob letu in pol pa ima v noči še 5 do 6 takšnih kratkotrajnih
prebujanj. Če se malček ob teh prebujanjih sam ne zna
uspavati v nov ciklus spanja, se lahko razvijejo težave v
smislu vedenjske nespečnosti. Postopoma se njegovi ciklusi spanja spreminjajo in nekje po 3. letu starosti postanejo enaki ciklusom spanja odraslih.
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več pa v zadnjem času uporabljamo sintetični nadomestek hormona spanja melatonina, ki je namenjen predvsem zdravljenju različnih cirkadianih motenj budnosti in
spanja, pri katerih se lahko poslužujemo tudi zdravljenja
s svetlobo. Zdravljenja hipersomnij, še posebej narkolepsije, pa so pri otrocih podobna kot pri odraslih.
Kateri so tisti simptomi, ki starše lahko navedejo na to, da
ima njihov otrok težave s spanjem?
Nespečnost otrok se kaže skozi znake, kot so utrujenost,
motnje pozornosti, zbranosti in spomina. Otroci, ki jim
primanjkuje kakovostnega spanja, so čustveno nestabilni in razdražljivi, zaradi tega pa se slabše vključujejo med

zaveda vsega dogajanja, vendar običajno ne more govoriti. Posamezniki s to boleznijo se zaradi takšnih dogodkov umikajo iz družabnega življenja in socialno izolirajo.
V nadaljevanju bolezni se pojavljajo še drugi simptomi,
kot je prekinjeno nočno spanje in spanje po obrokih. V
Sloveniji je verjetno, glede na pojavnost bolezni v svetu,
okoli 1000 pacientov z narkolepsijo, vendar je diagnosticiranih le okoli 60.

10 zapovedi zdravega spanja pri otrocih
(povzeto po priporočilih WASM)
1.

Poskrbite, da dobi vaš otrok dovolj spanja, s tem da
določite njegovi starosti primerno uro, ob kateri bo
hodil spat (zaželeno pred 21. uro) in ob kateri bo zjutraj
vstajal.
2. Vzdržujte stalen čas večernega uspavanja in jutranjega
prebujanja tako ob delavnikih kot ob koncih tedna.
3. Otroka navadite na ritual pred spanjem. Spi naj v
udobnih oblačilih in z vpojno nočno plenico.
4. Spodbujajte otroka k samostojnemu uspavanju, brez
vaše pomoči.
5. Izogibati se je treba svetli luči pred spanjem in ponoči,
zjutraj pa naj bo otrok čim več izpostavljen močni
dnevni svetlobi.
6. Iz otrokove spalnice odstranite vse elektronske naprave,
vključno s televizorjem, računalnikom in mobilnim
telefonom, prav tako pa omejite čas njihove uporabe
zvečer pred spanjem.
7. Vzdržujte redno uro ustaljenih dnevnih opravil in
obrokov.
8. Otrokov dnevni počitek naj bo prilagojen njegovi
starosti.
9. Otrok naj bo podnevi čim bolj telesno aktiven in naj
dovolj časa preživi na prostem.
10. Iz otrokove prehrane izločite hrano in pijačo, ki vsebujeta
kofein, kot so različni sokovi, gazirane pijače, kava in čaji.

Pri najstnikih je pogosta tudi motnja cirkadianega ritma budnosti in spanja. Zanjo je značilno normalno in
zadostno spanje, ki pa je glede na potrebe socialnega

»So pa zaradi slabega spanja ponoči lahko otroci, zlasti manjši, paradoksno podnevi celo
preveč živahni in vedenjsko moteči ter težavni.«

in družinskega okolja umeščeno v napačen čas dneva.
Ritem cirkadiane biološke ure je lahko zakasnjen ali pa
prehiteva želeno uro spanja, ali pa sploh ni usklajen z
zunanjim časom. Do neke mere je to sicer že genetsko
pogojeno, saj se nekateri rodimo kot »škrjančki«, ki grejo
zvečer raje bolj zgodaj spat in zato zjutraj prej vstanejo,
ali pa kot »sove«, ki gredo zvečer pozno spat, zjutraj pa je
s težavo vstanejo ob uri, ki jim jo določajo druge aktivnosti. Prehitevanje ali zakasnitev faze spanja lahko izrazito
poslabša otrokova izpostavljenost svetlobi ob napačnem
času ter razne aktivnosti na socialnih omrežjih dolgo v
noč. Posledice so prekomerna dnevna zaspanost ter vedenjske težave in šolska neuspešnost.

10 zapovedi zdravega spanja pri odraslih
(povzeto po priporočilih WASM)
1.
2.

Vedno hodite spat ob isti uri in vstajajte ob isti uri.
Če imate navado zadremati čez dan, naj tak počitek ne
traja dlje kot 45 minut.
3. Izogibajte se pitju večjih količin alkoholnih pijač štiri ure
pred spanjem in ne kadite.
4. Izogibajte se kofeinu šest ur pred spanjem. Vsebujejo
ga kava, pravi čaj in številne poživljajoče pijače, pa tudi
čokolada.
5. Izogibajte se mastni, pekoči in sladki hrani štiri ure pred
spanjem. Dovoljen je lahek obrok pred spanjem.
6. Redno se ukvarjajte s telovadbo, vendar ne tik pred
spanjem.
7. Uporabljajte udobno posteljnino.
8. Ugotovite, katera je najbolj prijetna temperatura spanja
za vas in spalnico vedno dobro prezračite.
9. Ugasnite vse moteče zvoke in zatemnite sobo najbolj,
kar je možno.
10. Posteljo namenite samo spanju in spolnosti. Ne
uporabljate je kot pisarno, delavnico ali telovadnico.

Kako poteka zdravljenje motenj spanja pri otrocih?
Zdravljenje obsega več vrst ukrepov. Odvisno od motnje in njenega vzroka lahko izvajamo različne vedenjske
ukrepe, sprostitvene tehnike in/ali prilagoditve urnika
spanja. Pri motnjah dihanja pride v poštev operativno
zdravljenje. Redkeje pri otrocih motnje spanja zdravimo z
zdravili. Klasična uspavala uporabljamo le izjemoma. Vse
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Kaj lahko starši sami storijo, da bi preprečili ali omejili
motnje spanja svojih otrok? Seveda pa nas ob tem zanimajo tudi napotki za odrasle.
World Association of Sleep Medicine (WASM) je ob svetovnem dnevu spanja 2011 napotke staršem za dobro
spanje otrok strnila v 10 zapovedi zdravega spanja. Te
veljajo za otroke od rojstva do 12. leta. Z njimi lahko uvedemo ustrezno higieno spanja pri otrocih.
Leto kasneje je zveza 10 zapovedi zdravega spanja določila tudi za odrasle. V članku objavljamo tako prve kot
druge.

vrstnike in v različne socialne dejavnosti. So pa zaradi
slabega spanja ponoči lahko otroci, zlasti manjši, paradoksno podnevi celo preveč živahni in vedenjsko moteči ter
težavni.

Hvala za pogovor.

Celovit prenos nujne medicinske
pomoči (NMP) iz ZD Celje v Urgentni
Center Celje (UCC)
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

S

plošna bolnišnica Celje je 29. 12. 2016 prevzela še zadnji del dejavnosti nujne medicinske pomoči, ki jo je do
takrat izvajal Zdravstveni dom Celje. Gre za mobilne reševalne enote nujne medicinske pomoči, ki delujejo v štirih
reševalnih vozilih. V dveh, imenovanih MoE REA (mobilna enota reamobila) deluje reševalna ekipa zdravnika in
dveh reševalcev, dve vozili, imenovani MoE NRV (mobilna
enota nujnega reševalnega vozila) pa sta nujni reševalni
vozili z ekipo dveh reševalcev brez zdravnika. Mobilne reševalne enote obravnavajo paciente na terenu. Njihova
naloga je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi
nujno medicinsko pomoč pacientu, ga oskrbijo za nujni
prevoz in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem

Notranjost reanimobila

času prepeljejo v urgentni center. Odločitve o posredovanju in vsakokratni sestavi mobilne enote na podlagi
sprejetih informacij, ki jih prejema preko številke 112 in
dogovorjenih pravil stroke, sprejema dispečerska služba.
Mobilna reševalna ekipa mora izvoz opraviti v roku ene
minute po aktivaciji s strani dispečerske službe.
Služba nujne medicinske pomoči, ki jo sestavljata ambulanta za splošno nujno medicinsko pomoč in mobilne
enote nujne medicinske pomoči, je tako od začetka letoš-

Vozila NMP naše bolnišnice
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Nekatere oblike motenj spanja, kot so parasomnije, motnje gibanja v spanju ipd. imajo zelo burne zunanje znake, ki starše velikokrat močno prestrašijo.
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njega leta enovit in celovit organizacijski del UCC. Ob tem
so smo se soočili s problematiko pomanjkanja zdravnikov, reševalnih vozil, dispečerske službe ter organizacije
nenujnih reševalnih prevozov.

»Največjo operativno težavo ob prenosu dejavnosti v bolnišnico predstavlja pomanjkanje
zdravnikov specialistov urgentne medicine.
Ob prenosu dejavnosti sta se v bolnišnici zaposlila dva zdravnika specialista urgentne medicine iz ZD Celje.«
centra za nas pogodbeno opravlja ZD Celje.
Že prvi konec tedna po prevzemu dejavnosti NMP se je
dodatno izkazalo, da sistem nima razrešene dejavnosti
nenujnih reševalnih prevozov za čas med tednom od 20.
ure zvečer do 6. ure zjutraj, ter v celoti ob sobotah in nedeljah ter v času praznikov. Zanje je poskrbljeno le med
tednom od 6.00 do 20.00 ure. V urgentnem centru smo
se soočili s tem problemom v primerih, ko so bili pacienti
v urgentni center pripeljani z nujnim reševalnim prevozom, po zdravstveni obravnavi pa bi lahko odšli v domačo oskrbo, vendar je bil zaradi objektivnih razlogov njihov transport mogoč le z reševalnim vozilom. Tako so ti
pacienti v urgentnem centru preživeli veliko več časa, kot
bi bilo to potrebno, osebje pa je porabilo veliko energije
in iznajdljivosti pa organizacijo njihovih prevozov.

Oprema, ki v izkušenih rokah rešuje življenja

»Mobilne reševalne enote obravnavajo paciente na terenu. Njihova naloga je, da v najkrajšem
možnem času začnejo nuditi nujno medicinsko
pomoč pacientu, ga oskrbijo za nujni prevoz
in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem
času prepeljejo v urgentni center.«

Največjo operativno težavo ob prenosu dejavnosti v bolnišnico predstavlja pomanjkanje zdravnikov specialistov
urgentne medicine. Ob prenosu dejavnosti sta se v bolnišnici zaposlila dva zdravnika specialista urgentne medicine iz ZD Celje. Vodenje Službe nujne medicinske pomoči,
ki obsega mobilne reševalne enote nujne medicinske pomoči in ambulanto t. i. modro-zelenega sektorja UCC je
prevzel Rok Maček, dr. med., ki smo mu postavili nekaj
vprašanj o začetku delovanja v okviru UCC.

Za opravljanje dejavnosti smo od ZD Celje odkupili štiri
reševalna vozila, čeprav smo pričakovali, da se bosta Ministrstvo za zdravje in Mestna občina Celje dogovorila o
njihovem brezplačnem prenosu na našo bolnišnico. Pomemben del NMP pa je tudi dispečerska služba. Po prvih
zagotovilih Ministrstva za zdravje bi morala dispečerska
služba za vzhodni del Slovenije s sedežem v Mariboru z
delovanjem začeti že konec lanskega leta, vendar se napovedi niso uresničile. Ker bolnišnica dispečerske službe
nima, jo za čas do vzpostavitve regijskega dispečerskega

1. Kako velika ekipa dela na tem segmentu?
Trenutno smo v naši enoti redno zaposleni trije zdravniki
(dva specialista urgentne medicine in en sobni zdravnik).

Del ekipe reševalcev, ki smo jo uspeli ujeti v objektiv
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nikov. Ob tem je za izvajanje dežurne ambulantne službe
(noč, vikendi in prazniki) predvidenih še 2,65 zdravnikov.
Torej bi nas za samostojno pokrivanje naše službe moralo biti zaposlenih 11, trenutno pa sva samo dva. Izpade
pokrivamo z nadurnim delom, delom krožečih specializantov urgentne medicine in sodelovanjem zunanjih
zdravnikov, ki so pri nas dopolnilno zaposleni oz. delajo
po podjemni pogodbi. Pri delu v naši enoti pomaga tudi
nekaj zdravnikov drugih specialnosti, ki so zaposleni v
naši ustanovi.

specialist družinske in urgentne medicine
Rok Maček, dr. med.
je specialist družinske
in urgentne medicine.
Specializacijo družinske medicine je zaključil leta 2009, urgentne
medicine pa 2015. Njegova poklicna pot se je
začela v prehospitalni
enoti ZD Velenje, od
leta 2011 pa je delal v
prehospitalni enoti ZD
Celje.
Je alpinist in gorski reševalec letalec, usposobljen za reševanje s
helikopterjem v gorah
in na težko dostopnih
krajih. Trenutno je tudi
Rok Maček
predsednik Komisije za
medicino pri Gorski reševalni zvezi Slovenije. Sodeluje v helikopterski nujni medicinski pomoči na Brniku. Izurjen je tudi
za reševanje v urbanih okoljih, saj je član slovenske Enote za
iskanje in reševanje v urbanih okoljih (M USAR Slovenije) pod
okriljem Civilne zaščite.

Ob tem je treba poudariti, da sta Celje zapustila dva specialista urgentne medicine in odšla delat drugam, trije,
zaposleni v Zdravstvenem domu Celje oz. zasebniki, pa
se v našo službo ne vključujejo.
3. Za vami sta dva meseca delovanja v okviru Urgentnega
centra Celje. Verjetno je bilo, tako kot povsod, nekaj težav. Kako bi ju ocenili? Pri tem mislim predvsem na oceno
umestitve in sodelovanja z ostalimi organizacijskimi deli
urgentnega centra.
Specializacija urgentne medicine je mlada specializacija
in kot takšna še išče mesto znotraj utečenega zdravstvenega sistema. Specialist urgentne medicine naj bi obvladal začetno oskrbo nujnih stanj z vseh področij in ob tem
se njegovo delo srečuje s skoraj vsemi specialnostmi v
naši ustanovi. Vsakodnevno se učimo drug od drugega
v skupni želji po dvigu kakovosti oskrbe naših bolnikov.
Gre za dolgotrajen proces in stvari se ne bodo uredile čez
noč. Pričakovanja bolnišničnih zdravnikov so bila ob našem prihodu v SB Celje visoka. Želijo si, da bi naša enota
prevzela del bolnikov vseh specialnosti, predvsem tiste
manj nujne oz. nenujne. Žal trenutni kadrovski in tudi
prostorski pogoji ne omogočajo širitve naše dejavnosti,
v bistvu potrebujemo pomoč.

V SB Celje imamo 5 specializantov urgentne medicine, 2
sta zaposlena v ZD Celje. Dodatno se v delo v naši enoti
vključuje še več kot 20 zdravnikov različnih specialnosti.
V naši enoti imamo tudi 12 diplomiranih zdravstvenikov
in 22 zdravstvenih tehnikov.
2. Že vse od začetka delovanja urgentnih centrov je jasno, da sistem kadrovsko ni bil pripravljen na novo organizacijo dela, saj v njem hudo primanjkuje zdravnikov
specialistov urgentne medicine. Kako se spopadate s tem
problemom?

»Že prvi konec tedna po prevzemu dejavnosti
NMP se je dodatno izkazalo, da sistem nima razrešene dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov
za čas med tednom od 20. ure zvečer do 6. ure
zjutraj, ter v celoti ob sobotah in nedeljah ter v
času praznikov.«

Normativi v urgentni medicini so jasno določeni v Splošnem dogovoru, tako s sestavo in številom ekip, kakor
tudi s kadrovskim normativom. Za Mobilne enote reanimobilov – MoREA (reševalno vozilo z zdravnikom) je za
Urgentni center Celje predvidenih natančno 8,34 zdrav-

4. Prehod mobilnih reševalnih ekip v bolnišnico je pokazal še na eno sistemsko nedorečenost, in sicer odsotnost
ekip za nenujne reševalne prevoze v nočnem času, med
vikendom in prazniki. Zavarovalnica bi težavo rešila s
prestrukturiranjem nujnih v nenujne reševalne prevoze.
Kako gledate na takšno rešitev?
Gre za sistemsko anomalijo, ki se je v preteklosti reševala z notranjimi rezervami, ko so bili vsi reševalni prevozi
pod isto streho. Prava razsežnost problema se je pokazala, ko so se nujni reševalni prevozi selili v SB Celje.
Trenutno imamo na razpolago dve ekipi nujnih reševalnih vozil (mobilna enota nujnega reševalnega vozila –
MoNRV) 24 ur na dan vse dni v tednu. Te ekipe opravijo
vse nujne prevoze v našo ustanovo in vse premestitve v
druge zdravstvene ustanove. Kadar niso na vožnji, opravljajo znotrajbolnišnične prevoze za potrebe Oddelka

Del zdravniške ekipe SNMP
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Rok Maček, dr. med.,

T O JE S BC

za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Njihova naloga
je tudi delo v naši ambulanti. Zaradi tega pogosto prihaja
do zasedenosti vseh ekip. Predlog, da se ena ekipa prestrukturira v ekipo za nenujne prevoze, bi trenutno stanje
kritično poslabšala.
Takšna rešitev torej nima resnih strokovnih temeljev. Mrežo služb NMP določa Ministrstvo za zdravje in izvajalci
morajo takšno mrežo zagotavljati. Le ministrstvo lahko s
popravkom mreže uzakoni takšne spremembe.
5. Pod vašim nadzorom je tudi ambulanta SNMP. V začetku delovanja urgentnega centra smo ugotavljali, da
pacienti pomoč v njej velikokrat poiščejo za razreševanje
zdravstvenih stanj, ki bi jih lahko oz. morali razrešiti pri
svojem osebnem izbranem zdravniku. Kako je s tem zdaj?
Izkušnje iz tujine kažejo, da vsakemu novemu vstopnemu mestu v zdravstveni sistem, kar ambulanta SNMP je,

obisk raste približno tri leta. To pomeni, da ljudje hitro
ugotovijo, kje so na vrsti hitreje, brez naročanja, deležni
obsežnejše diagnostike in lahko pridejo kadarkoli.
Podobno je tudi pri nas. Velika večina bolnikov v naši ambulanti bi lahko svoje težave urejala pri osebnem zdravniku ali v lokalnem zdravstvenem domu. Opažamo, da našo
ambulanto obiskujejo pacienti iz celotne regije in tudi
sosednjih regij, čeprav se pri tem peljejo mimo več zdravstvenih ustanov. Verjetno je vzrok tudi pomanjkanje in
prekomerna obremenitev zdravnikov na primarnem nivoju. Če mora bolnik za rešitev akutne težave pri svojem
zdravniku čakati več kot teden, je povsem razumljivo, da
pomoč poišče drugje.
Torej lahko pričakujemo, da se bo število bolnikov v
naši ambulanti višalo še nekaj let. V tujini so zmanjšali
število nenujnih pregledov s participacijo oz. zaračunavanjem storitev. Tudi pri nas zakonska osnova za to
obstaja…

Poledica in gripa pokazali, kako hudo je
pomanjkanje internističnih posteljnih
zmogljivosti
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

O

bčasni epidemiološki pojavi posameznih bolezni,
kot je npr. zadnji pojav večjega števila zapletov zaradi respiratornih okužb in gripe, nam pokažejo, kako krhko
je ravnovesje, v katerem skušamo uskladiti potrebe prebivalstva regije po zdravstvenih storitvah in zmogljivosti
tretje največje slovenske bolnišnice.
Letošnji prvi teden februarja je bil za bolnišnico pravi preizkus vzdržljivosti živcev, zmožnosti dogovarjanja, sodelovanja in iskanja rešitev v nemogočih razmerah. V enem
tednu se je hkrati zgodilo nekaj dni hude poledice, zaradi
katere je kirurški del urgentnega centra pokal po šivih, na
internističnem delu pa so predvsem zapleti zaradi gripe
in respiratornih okužb pridno polnili tudi drugi hodnik,
na katerem delujejo internistične ambulante.
1. februarja je UCC zabeležil največje dnevno število
obravnav, odkar je začel delovati v sedanji obliki. V 24
urah je pomoč v njem poiskalo 365 pacientov, kar je 51
% več od lanskoletnega povprečnega dnevnega obiska,
ki je znašal 241 pacientov. Največji delež obravnav je zaradi poškodb na ledu tistega dne opravil kirurški del ur-

gentnega centra, ki je s 135 obravnavami za skoraj 60 %
presegel običajno število dnevnih obravnav. Zapleti kroničnih bolezni zaradi gripe in respiratornih okužb pa so
za 50 % povečali število obravnav tako na internističnem
delu UCC kot tudi v Pediatričnem urgentnem centru. Večje število pacientov so, sicer z manjšim odstopanjem od
običajnega števila, obravnavale tudi ostale ambulante, ki
delujejo v urgentnem centru.
Glede na prostorske zmožnosti bolnišnice je bil najbolj
zaskrbljujoč podatek, da smo tega dne morali veliko
pacientov, kar 66, sprejeti na bolnišnično zdravljenje.
Vsi internistični oddelki, Oddelek za infekcijske bolezni
in vročinska stanja ter Otroški oddelek so bili zasedeni
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100-odstotno ali več, kar pomeni, da so bili pacienti nameščeni na hodnikih in v delovnih prostorih. Zaradi velikega števila poškodovancev ter pacientov z okužbami,
ki so potrebovali izolacijo, so tudi na Travmatološkem oddelku pacienti ležali na hodniku.

Februarska situacija je tako ponovno opozorila, da je
urejanje prostorskih zmogljivosti v SBC ena od naših pomembnejših strateških usmeritev in nalog. S projektom
»Modernizacija bolnišnice« je v skoraj 30 letih (od 1980
do 2010) le slaba polovica bolnišničnih oddelkov pridobila nove prostore, v starih stavbah pa so ostali predvsem
internistični oddelki. Zato je bolnišnica uspela skupaj
z Ministrstvom za zdravje že leta 2007 projekt »Nadomestna novogradnja« umestiti med strateške razvojne
programe Republike Slovenije, s katerim bi tudi ostali
oddelki bolnišnice pridobili več prostorov, ki bodo hkrati
ustrezali sodobnim standardom ter omogočali sodobno
logistiko delovanja.

»Vsi internistični oddelki, Oddelek za infekcijske
bolezni in vročinska stanja ter Otroški oddelek
so bili zasedeni 100-odstotno ali več, kar pomeni, da so bili pacienti nameščeni na hodnikih in
v delovnih prostorih.«

Bolnišnica se je na prvo napoved pohoda gripe hitro odzvala in prekinila večji gradbeni poseg na Oddelku za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo ter ga namenila tem pacientom. S končano investicijo na Otroškem
oddelku, na katerem smo uredili prostore, ki ustrezajo
zahtevam za izolacijo otrok z infektivnimi obolenji, pa
smo lahko uresničili prestavitev otroških pacientov z Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja na Otroški
oddelek. Na ta način smo za najbolj akutno obdobje zagotovili dodatnih 20 internističnih postelj.

Da spomnimo. Ministrstvo za zdravje je projekt leta 2007
uvrstilo med nacionalne razvojne programe. Zanj je bil
leta 2010 sprejet Občinski podrobni prostorski načrt ter v
decembru 2011 izdano gradbeno dovoljenje. Žal so se zaradi gospodarske situacije sredstva za investicije v zdravstvu zelo zmanjšala in projekt nadomestne novogradnje
se je znašel v »čakalnici«.

»Zadnja leta se stalno povečuje število internističnih pacientov, predvsem na področju kardiologije, gastroenterologije, infektologije in
nefrologije. Bolnišnične prostorske zmogljivosti
na teh oddelkih ne sledijo potrebam, zato bolnišnica nujno potrebuje povečanje števila postelj
na internističnem področju.«
Razlogov, da v Celju nadomestno novogradnjo krvavo
potrebujemo, je več.
1. Več kot polovica bolnišničnih oddelkov je še vedno
nastanjena v starih prostorih, ki so za izvajanje te dejavnosti še vedno neustrezni, saj v njih ni bilo opravljenih večjih gradbenih posegov, ki bi izboljšali namestitvene in druge standarde. Poleg tega je bilo zaradi
finančne situacije v zadnjih letih na voljo tudi manj
sredstev za vzdrževanje objektov.
2. Sodobnejši namestitveni standardi so nujni tudi s higiensko-epidemiološkega vidika, saj je vedno več pacientov koloniziranih z večkratno odpornimi bakterijami (ESBL+, MRSA), ki jih je treba ustrezno obravnavati.
3. Zadnja leta se stalno povečuje število internističnih
pacientov, predvsem na področju kardiologije, gastroenterologije, infektologije in nefrologije. Bolnišnične
prostorske zmogljivosti na teh oddelkih ne sledijo po-
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»1. februarja je UCC zabeležil največje dnevno število obravnav, odkar je začel delovati v
sedanji obliki. V 24 urah je pomoč v njem poiskalo 365 pacientov, kar je 51 % več od lanskoletnega povprečnega dnevnega obiska, ki
je znašal 241 pacientov.«

T O JE S BC

dar pa je potreb po zmogljivostih za dnevno obravnavo
pacientov še veliko.

trebam, zato bolnišnica nujno potrebuje povečanje
števila postelj na internističnem področju. Povprečna
dnevna zasedenost na omenjenih oddelkih v letu 2016
je 96-odstotna, zato se prepogosto zgodi, da morajo
pacienti noč ali dve prebiti tudi na bolniški postelji na
hodniku.
4.

V zadnjih letih je v bolnišnicah prišlo do sprememb v
načinih zdravljenja, ki so se v veliki meri iz hospitalnega
spremenili v ambulantne načine. Pri tem se zasedenost
posteljnih zmogljivosti sicer manjša, vendar pa se na
drugi strani povečujejo potrebe po prostorih za drugačne oblike obravnav. Z zametkom Dnevne bolnišnice
smo nekaj takšnih prostorov uredili in v njih opravljamo
dejavnost internističnega onkološkega zdravljenja, ven-

5.

Z nadomestno novogradnjo bi rešili tudi logistično in
funkcionalno neustreznost Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki je v ločeni stavbi brez pokrite
povezave z glavno stavbo bolnišnice. Paciente moramo
tako na vse diagnostične preglede v ostale stavbe bolnišnice voziti čez dvorišče. Občasno lahko ta transport
zagotovimo z reševalnimi vozili, vedno pa ne.

6.

Bolnišnica zaradi pomanjkanja prostora nima možnosti
za razvoj geriatrije in paliativne medicine.

Za začasno razrešitev prostorske stiske na internistiki pripravlja bolnišnica izvedbeni načrt za prostorske prerazporeditve v bolnišnici, ki ga je podprl Strokovni svet, a je njegova dinamika glede na potrebe prepočasna, kajti finančna
sredstva, sama operativna izvedba ter upoštevanje Zakonodaje o javnem naročanju ne dovoljujeta hitrejše izvedbe
projektov.
Ocenjujemo, da se bo revidirana vrednost nadomestne novogradnje gibala med 80 in 100 mio €. Z njo bi bolnišnica
pridobila novih 20.000 m2 površin in hkrati povečala skupne prostorske zmogljivosti za cca do 15.000 m2 /nekatere
stare stavbe bodo namreč ob gradnji oz. po zaključku projekta odstranjene/.
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Dr. Manja Antonić, dr. med.

Oddelek za bolezni ledvic in dializo

vzrok umrljivosti v svetu. Ocenjujejo,
da se bo do leta 2030 zdravilo z dializo 5,4 milijone ljudi (medtem ko se
je npr. leta 2010 z dializo zdravilo 2,6
milijona ljudi). Vzporedno s porastom
debelosti in sladkorne bolezni poteka
tudi porast pogostosti kronične ledvične bolezni.

V

sak drugi četrtek v mesecu marcu
obeležujemo svetovni dan ledvic,
katerega namen je ozaveščanje o delovanju in skrbi za zdravje ledvic ter
preprečevanje in zgodnje odkrivanje
kronične ledvične bolezni. Letos smo
želeli opozoriti na škodljive posledice
PREKOMERNE TELESNE TEŽE (DEBELOSTI) in na povezavo debelosti z
ledvično boleznijo, hkrati pa promovirati zdrav način življenja – zdrave
prehranske in gibalne navade.

motnje dihanja med spanjem, zamaščena jetra, bolezni žolčnika, obraba
sklepov, putika, različne vrste raka
(na dojki, debelem črevesu), duševne motnje. Debelost je tudi dejavnik
tveganja za KRONIČNO LEDVIČNO
BOLEZEN, pomembno pa poslabša
tudi kakovost življenja. O zvišani telesni teži (oziroma prehranjenosti) govorimo pri indeksu telesne mase (ITM
– razmerje med maso v kg in kvadratom telesne višine v metrih) več kot
25, o debelosti pa pri ITM več kot 30.

»Debelost je tudi dejavnik
tveganja za KRONIČNO
LEDVIČNO BOLEZEN, pomembno pa poslabša tudi
kakovost življenja.«

V splošni populaciji debelost povečuje tveganje za smrt in prispeva tudi k
razvoju mnogih drugih bolezni, kot
so: bolezni srca, žilne bolezni (srčna
kap, možganska kap, zapora žil na nogah), sladkorna bolezen, zvišan krvni
tlak, zvišana raven holesterola v krvi,

V svetu obstaja epidemija debelosti,
saj ocenjujejo, da je približno 600 milijonov ljudi prekomerno prehranjenih. V nekaterih državah je debelih že
več kot ena tretjina odraslih, kar slabo vpliva na zdravstveno stanje ljudi
in povečuje stroške zdravljenja. Po
ocenah naj bi imelo med sicer zdravim odraslim prebivalstvom deset
odstotkov ljudi kronično ledvično bolezen, ki pa je pogosto še neodkrita,
in postaja tretji najhitreje naraščajoči
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Znano je, da je debelost dejavnik tveganja za nastanek sladkorne bolezni
tipa 2, bolezni srca in ožilja in nastanek arterijske hipertenzije, ki okvarjajo ledvice in privedejo do kronične
ledvične bolezni (posredni vpliv debelosti na ledvično okvaro). Debelost je pomemben del metabolnega
sindroma (abdominalna debelost, hipertrigliceridemija, nizka raven HDL,
arterijska hipertenzija, visoka raven
plazemske glukoze na tešče), ki je glede na raziskave povezan z zmanjšano
ledvično funkcijo. Z naraščanjem
števila dejavnikov metabolnega sindroma narašča tveganje za kronično
ledvično bolezen.
Manj znano pa je, da lahko ima debelost tudi neposreden vpliv na pojav
kronične ledvične bolezni. Novejše
raziskave kažejo, da je debelost pomemben neodvisni dejavnik tveganja
za razvoj kronične ledvične okvare,
ker bolj obremenjuje ledvično delovanje. Z biopsijami ledvičnega tkiva
so dokazali, da debelost povzroča
glomerulno hipertenzijo in s tem hiperfiltracijo, ki privede do glomerulo-
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9. marec 2017 – Svetovni dan ledvic
»Ledvična bolezen in debelost«

T O JE S BC

»Po ocenah naj bi imelo med
sicer zdravim odraslim prebivalstvom deset odstotkov ljudi kronično ledvično bolezen,
ki pa je pogosto še neodkrita,
in postaja tretji najhitreje naraščajoči vzrok umrljivosti v
svetu.«

boleznijo tipa 2 debelost še dodatno
poslabša diabetično okvaro ledvic
(diabetično nefropatijo), prav tako
tudi poslabša hipertenzivno ledvično bolezen (hipertenzivno glomerulosklerozo). Ugotovili so tudi, da lahko
debelost pospeši napredovanje IgA
nefropatije. Tveganje, da bodo zboleli
za kronično ledvično boleznijo, je pri
debelih ljudeh 83 % večje, in za posameznika, ki je debel v mladosti, je kar
4,5-krat večje tveganje, da bo kasneje
patije, ki se klinično pogosto kaže kot v življenju doživel ledvično odpoved,
pojav beljakovin v seču (proteinurija), v primerjavi s posameznikom z norhistološko pa kot fokalna-segmentna malno telesno težo v mladosti.
glomeruloskleroza (tj. sekundarna
FSGS ob debelosti). Celice, ki skladiščijo maščobo (adipociti) sproščajo Kljub številnim dokazom negativnerazlične hormone in provnetne snovi, ga učinka debelosti na zdravje ljudi
ki vplivajo na napredovanje ledvične pa je vseeno treba omeniti t.i. »paraokvare in slabšanje kronične ledvič- doks preživetja zaradi debelosti«, ki
ne bolezni. Pri bolnikih s sladkorno so ga prvič opisali pred leti prav pri

Informativna stojnica v bolnišnici

ledvičnih bolnikih. Pri hemodializnih
bolnikih z nekoliko višjim ITM je preživetje boljše kot pri tistih z nizkim ITM.
To pripisujejo dejstvu, da ljudje, ko se
jim stanje kronično slabša, pogosto
nenamenoma izgubljajo telesno težo,
zato lahko več mišične in maščobne
mase deluje varovalno.
Povišan krvni tlak in proteinurija sodita med zgodnje znake bolezni ledvic.
Z ugotavljanjem proteinurije lahko
zgodaj odkrijemo in preprečimo še
dodatno okvarjanje (napredovanje
kronične ledvične bolezni), ko bolnik
še nima nobenih drugih kliničnih težav.
Za ohranjanje zdravja ledvic svetujemo 8 zlatih pravil:
1. dobra telesna kondicija in fizična
aktivnost,
2. redne kontrole krvnega sladkorja,
3. redne meritve krvnega tlaka,
4. uživanje manj slane in manj
mastne hrane ter skrb za ustrezno
telesno težo,
5. pitje ustrezne količine tekočine,
6. prenehanje kajenja,
7. zmerna uporaba zdravil, ki so na
voljo brez recepta,
8. kontrola delovanja ledvic, če sodite med ogrožene bolnike: sladkorni
bolniki, bolniki z arterijsko hipertenzijo, boleznimi srca in ožilja, sečnimi kamni, moški s povečano prostato, pozitivno družinsko anamnezo
za ledvična obolenja, starejši od 50
let, kadilci in predebeli ljudje.
Tudi letos je na svetovni dan ledvic
zdravstveno osebje naše bolnišnice
skupaj s predstavniki Društva ledvičnih bolnikov Celje sodelovalo na treh
informacijskih točkah, kjer smo merili
krvni tlak, krvni sladkor in pregledovali seč na prisotnost proteinurije.
Na vseh treh informacijskih točkah je
bilo skupaj obravnavanih 362 ljudi,
kar je 11 več kot leta 2016 in 61 več
kot leta 2015. V SB Celje sta Polonca
Leban, dipl. m. s., in Vanesa Cibrić, s.
m. s., izmerili krvni tlak 131 udeležencem, od tega jih je 125 oddalo seč za
preiskavo. Hkrati smo na informacijski
točki opozarjali na debelost in na pomen prevelikega obsega trebuha, ki
si ga lahko vsak enostavno izmeri tudi
doma z navadnim šiviljskim merilnim
trakom. Prevelik obseg pasu (več kot
94 cm pri moških in več kot 80 cm

in na Vranskem.
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»Tveganje, da bodo zboleli za kronično ledvično
boleznijo, je pri debelih
ljudeh 83 % večje, in za
posameznika, ki je debel
v mladosti, je kar 4,5-krat
večje tveganje, da bo kasneje v življenju doživel
ledvično odpoved, v primerjavi s posameznikom
z normalno telesno težo v
mladosti.«
pri ženskah, merjen v višini popka ob
sproščenem trebuhu in v izdihu) po- Z zdravo prehrano, povečano telesveča ogroženost za kronične bolezni, no dejavnostjo, zadostnim pitjem
predvsem srca, ožilja in ledvic.
tekočine in primerno količino spanja
lahko preprečimo debelost in druge
dejavnike, ki prispevajo k razvoju kronične ledvične bolezni. Zmanjšanje
prekomerne telesne teže zaustavi ali
upočasni napredovanje ledvične bolezni. Za zmanjšanje proteinurije, ki
nastane zaradi debelosti, priporočajo
zdravila iz skupine RAAS zaviralcev,
zmanjšan vnos kalorij in manj slano
dieto, najboljši učinek pa ima zmanjšanje telesne teže.

V supermarketu Jager Vransko sta Nataša Juhart, dipl. m. s., in Irena Jesih, s.
m. s., izmerili krvni tlak in krvni sladkor pri 140 ljudeh. V Mercator Centru
Celje so Cvijeta Prodanović, s. m. s.,
in Nejc Kopušar, dipl. zdrav., skupaj s
predstavniki društva ledvičnih bolnikov izmerili krvni tlak in krvni sladkor
pri 91 ljudeh. Udeleženci so dobili
ustne informacije ter pisno in slikovno gradivo o ledvičnem delovanju,
kronični ledvični bolezni, dejavnikih
tveganja za ledvično bolezen, o prekomerni telesni teži in možnih ukrepih za zmanjšanje dejavnikov tveganja. Udeležencem, pri katerih smo
ugotovili odstopanja od normalnih
vrednosti v krvnem tlaku in krvnem
sladkorju ali spremembe v seču, je
bila svetovana obravnava pri osebnem zdravniku.

anaerobna telesna aktivnost (trening
z utežmi, fitnes, počepi, sklece, kolesarjenje) dokazano številne pozitivne
učinke na naše telo: izboljšanje telesne pripravljenosti, znižanje krvnega
tlaka, zniževanje količine beljakovin
v urinu, lajšanje depresije, zvišanje
količine lipoproteinov visoke gostote
(»dobri holesterol«) in znižanje količine trigliceridov in lipoproteinov nizke
gostote (»slabi holesterol«), zvišanje
občutljivosti za inzulin in boljše uravnavanje krvnega sladkorja, izboljšanje prožnosti žil, zmanjšanje telesne
Boj proti debelosti pa ni le odgovor- maščobe in zvečanje mišične mase.
nost vsakega posameznika, ampak V okviru dogodkov ob dnevu ledvic
tudi različnih državnih ustanov. Vla- želimo spodbuditi zlasti bolj ogrožeda, javni in zasebni zdravstveni zavo- ne skupine ljudi, med katere spadajo
di, izobraževalne ustanove in mediji tudi tisti s prekomerno telesno težo,
se morajo zavedati, kako obsežna naj se udeležijo omenjenih testiranj
je problematika nezdravega načina za odkrivanje zgodnjih znakov bolezživljenja, debelosti in pojava kronič- ni ledvic. Glede na dobro udeležbo
nih bolezni ter v širši populaciji izva- ljudi na informativnih točkah smo
jati strategije in ukrepe, usmerjene v naši regiji vedno bolj uspešni pri
predvsem na področje preventive. ozaveščanju ljudi glede kronične ledPovečati je treba ozaveščenost o de- vične bolezni. Želeli pa bi, da se pobelosti kot enem ključnih dejavnikov dobna praksa prenese tudi čez leto v
za številne hude kronične bolezni, ambulante družinskih zdravnikov.
ki tudi vodijo v razvoj bolezni ledvic. Izboljšati je treba preventivno in
zgodnje odkrivanje ledvične bolezni
(tudi pri prekomerno prehranjenih
»Zdrava hrana bi morala biti čim
ljudeh). Zdrava hrana bi morala biti
bolj cenovno dosegljiva, omejiti
čim bolj cenovno dosegljiva, omejibi bilo treba promocijo živil in
ti bi bilo treba promocijo živil in napitkov, ki prispevajo k nezdravemu
napitkov, ki prispevajo k nezdranačinu prehranjevanja in preprečiti
vemu načinu prehranjevanja in
zavajajoče informiranje potrošnikov.
preprečiti zavajajoče informiraLjudi je treba spodbujati k rednim
nje potrošnikov. Ljudi je treba
telesnim aktivnostim, država pa bi
spodbujati k rednim telesnim
morala poskrbeti za urbana okolja,
aktivnostim, država pa bi morala
kjer bi bilo to čim bolj izvedljivo. V
raziskavah so pokazali, da imata aeposkrbeti za urbana okolja, kjer
robna (hoja, tek, kolesarjenje, veslabi bilo to čim bolj izvedljivo.«
nje, pohodništvo, ples in podobno) in
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Poslovanje in obseg dela v letu 2016
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

Poslovni izid 2016
SB Celje je poslovno leto 2016 zaključila z negativnim poslovnim izidom v višini
1.710.613 EUR, kar predstavlja izgubo v višini 1,74 % celotnega prihodka.
Leto 2016 je bilo za SB Celje leto rasti, saj so se prihodki v primerjavi z letom 2015 povečali za 5,6 % oz. za 5.186.201 EUR. Rast prihodkov izhaja iz več naslovov. Za pokrivanje stroškov delovanja novega Urgentnega centra Celje so bila pridobljena dodatna
finančna sredstva za izvajanje programov triaže, namestitve postelj za opazovanje
bolnikov in PUC. Dodatne prihodke v letu 2016 je prineslo tudi izvajanje povečanih
obsegov programov za skrajševanje čakalnih dob ter tudi dvig cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS-ja za 2,1 %.

»SB Celje je poslovno leto 2016 zaključila z negativnim
poslovnim izidom v
višini 1.710.613 EUR,
kar predstavlja izgubo
v višini 1,74 % celotnega prihodka.«

Vendar pa navedena rast prihodkov ni pokrila izredne rasti stroškov, kar je tudi
povzročilo izkazano izgubo. Skupna rast odhodkov v letu 2016 v primerjavi s preteklim letom je bila za 8,5 % oz. za 7.799.563 EUR večja. Izredna rast je izkazana pri stroških plač, zdravil in zdravstvenih materialov ter tudi storitev. Rast stroškov plač izhaja
iz naslova napredovanj ter novih zaposlitev v letu 2016. Ta povečanja so bila sicer znana in načrtovana s Finančnim
načrtom 2016, ni pa bila predvidena predvsem velika rast stroškov zdravil ter tudi nekaterih segmentov zdravstvenih
materialov. Stroški zdravil so se v letu 2016 v primerjavi s preteklim letom povečali za 13,9 %, stroški zdravstvenega
Tabela 1: Prihodki in odhodki SB Celje v letu 2016
Elementi bilance uspeha

Realizacija Finančni
Realizacija
Ind. R16/
Str. real. 16
R15
2015
načrt 2016 2016

ODHODKI SKUPAJ

93.001.465 97.160.550 98.187.667

100,0

105,6

101,1

5.186.201

1.027.117

92.879.088 96.944.000 97.910.837

99,72

105,4

101,0

5.031.749

966.837

89.254.614 93.535.670 94.244.674

95,98

105,6

100,8

4.990.060

709.004

I. PRIHODKI
IZ POSLOVNE
DEJAVNOSTI
a) PRIH. IZ
OPRAVLJANJA JAVNE
SLUŽBE (ZZZS in drugi
prih.)
b) PRIHODKI IZ TRŽNE
DEJAVNOSTI
II. PRIHODKI IZ
FINANCIRANJA
III. DRUGI PRIHODKI

Ind. R16/ Razlika
FN16
R16-R15

Razlika
R16-FN16

3.624.475

3.408.330

3.666.163

3,73

101,2

107,6

41.689

257.833

15.211

15.050

14.173

0,01

93,2

94,2

-1.039

-877

32.642

20.500

34.566

0,04

105,9

168,6

1.924

14.066

74.524

181.000

IV. PREVREDNOT. POSL.
PRIHODKI
B) ODHODKI SKUPAJ
I. STROŠKI IZPLAČIL
ZAPOSLENIM

228.091

0,23

306,1

126,0

153.567

47.091

92.098.716 97.160.550 99.898.280

100,0

108,5

102,8

7.799.563

2.737.730

50.529.885 54.875.590 55.099.401

55,16

109,0

100,4

4.569.516

223.811

II. STR. MATERIALA

26.213.325 26.594.550 28.574.290

28,60

109,0

107,4

2.360.965

1.979.740

III.STR. STORITEV

10.504.166 10.819.010 11.074.523

11,09

105,4

102,4

570.357

255.513

IV. AMORTIZACIJA

4.180.627

4.400.000

4.668.491

4,67

111,7

106,1

487.864

268.491

V. DRUGI STROŠKI

177.897

182.900

175.282

0,18

98,5

95,8

-2.616

-7.618

VI. ODHODKI IZ
FINANCIRANJA

98.183

45.000

44.620

0,04

45,4

99,2

-53.563

-380

VII. DRUGI ODHODKI

86.635

72.000

59.637

0,06

68,8

82,8

-26.999

-12.363

307.998

171.500

202.036

0,20

65,6

117,8

-105.961

30.536

902.749

0

-1.710.613

VIII. PREVREDNOT.
POSL. ODHODKI
C) RAZLIKA MED
PRIHODKI IN ODHODKI
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Izredno finančno breme v letu 2016 predstavljajo nepokriti stroški napredovanj s strani plačnika storitev. Gre za napredovanja s konca leta 2015, katerih stroški so se v letu 2016 odrazili v celotni višini (1,5 mio EUR), dodaten strošek
prinašajo tudi napredovanja iz decembra 2016. Le-ta so se sicer v letu 2016 izkazala le v mesecu decembru, ko so bile
plače v primerjavi z mesecem novembrom zaradi novega napredovanja višje za 46.000 EUR.

Obseg dela 2016
Z delovanjem novega Urgentnega centra Celje so se spremenili tudi procesi dela obravnave bolnikov. Največji vpliv
je to imelo na program akutne obravnave, pri katerem smo v letu 2016 ugotovili zmanjšanje števila bolnikov in s tem
nedoseganje pogodbenega programa za ZZZS. Glede na to smo se z ZZZS-jem uspeli dogovoriti za prestrukturiranje programa akutne obravnave, vendar ne v celotni višini zmanjšanja števila primerov. Trend zmanjševanja števila
primerov akutne obravnave in njihov prenos na izvenbolnišnične (ambulantne) obravnave se sicer v SB Celje kaže že
nekaj zadnjih let, dodatno in v večjem obsegu pa je k temu v letu 2016 prispevala namestitev postelj za opazovanje
bolnikov v novem urgentnem centru. V letu 2016 je bilo na opazovalnih posteljah obravnavanih 5.207 bolnikov.
Tabela 2: Program akutne obravnave SB Celje v letu 2016
Akutna obravnava
Število SPP primerov
Število uteži
Povprečna utež

»Leto 2016 je bilo za SB Celje leto rasti, saj so se prihodki v primerjavi z letom
2015 povečali za 5,6 % oz. za
5.186.201 EUR. Rast prihodkov izhaja iz več naslovov.«

Realizacija
Realizacija Indeks R16/ Indeks
Plan 2016*
2016
R15
R16/P16
2015

Razlika
Razlika
R2016-R2015 R16-R15

33.916

32.099

31.819

93,82

99,13

-2.097

-280

48.469,30

47.201,19

48.091,10

99,22

101,89

-378,20

889,91

1,429

1,471

1,511

105,76

102,78

0,08

0,041

V letu 2016 je bilo v akutni obravnavi realizirano za 2.097 primerov manj kot v letu
2015, kar pomeni zmanjšanje za 6,18 %. Temu zmanjšanju pa ni sledilo zmanjšanje
števila uteži, saj so bile le-te manjše le za 0,78 % oz. so dosegle raven iz leta 2015
v višini 99,22 %. Vzrok za to je, da so bile iz akutne obravnave v letu 2016 izločene
krajše, cenejše obravnave, ki pa so jih nadomestile daljše, zahtevnejše in dražje. To
se kaže z realizirano povprečno utežjo akutne obravnave v letu 2016, ki je narasla
z 1,429 v letu 2015 na 1,511 v letu 2016.
V okviru programa akutne obravnave je v letu 2016 potekalo izvajanje enkratnega
dodatnega programa. Največ dodatnega programa smo opravili na koronarografu. Realizacija le-tega in tudi realizacija posebej načrtovanih programov akutne
obravnave je razvidna iz tabele o izvajanju prospektivnih primerov akutne obravnave v letu 2016.

Za skrajševanje čakalnih dob je v letu 2016 potekalo izvajanje povečanega obsega
programa preiskav z magnetno resonanco. Tako je bilo skupaj v letu 2016 opravljenih 6.480 magnetnoresonančnih preiskav za ambulantne bolnike, kar je za 15,9 %
oz. za 487 več kot v letu 2015. Povečano je bilo tudi število opravljenih preiskav s
CT-jem, in sicer za 19,5 % več kot v letu 2015. Prav tako je bilo v letu 2016 povečano
tudi število EMG preiskav za 15,8 %.
Na področju ambulantne dejavnosti je v letu 2016 potekalo izvajanje povečanega
obsega programa tudi v dejavnosti revmatologije. Pregledanih je bilo za 18 % več
bolnikov kot v preteklem letu. Pri revmatologiji so problem izredno podcenjeni oz.
nepokriti stroški laboratorija. ZZZS je sicer namenil dodatna finančna sredstva za
pokritje stroškov laboratorija za dodatni program, finančno nepokriti pa so ostali
stroški laboratorija za ves redni program.
Sicer pri določenih ambulantnih specialnostih v letu 2016 ni bil v celoti dosežen
s pogodbo z ZZZS-jem načrtovani obseg dela (ortopedija, urologija, okulistika,
gastroenterologija, internistika, kirurška nujna pomoč, kirurgija, mamografija).
Vzroki za nedoseganja programov so različni in izhajajo bodisi iz prevelikega dogovorjenega obsega programa glede na realne zmožnosti (ortopedija), kadrovskih
deficitov (gastroenterologija, internistika, urologija), patologije (kirurška nujna pomoč, kirurgija). Program mamografij ni bil dosežen zaradi izpada preiskav v obdobju, ko je prišlo do zamenjave starega aparata z novim.
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»Izredna rast je izkazana pri
stroških plač, zdravil in zdravstvenih materialov ter tudi
storitev. Rast stroškov plač
izhaja iz naslova napredovanj ter novih zaposlitev v
letu 2016. Ta povečanja so
bila sicer znana in načrtovana s Finančnim načrtom
2016, ni pa bila predvidena
predvsem velika rast stroškov zdravil ter tudi nekaterih segmentov zdravstvenih
materialov.«

ABC POS LOVANJA

materiala pa za 6,5 %. Dejavnik, ki je tudi vplival na negativne poslovne rezultate v letu 2016, je nezadostno finančno
pokritje vseh stroškov delovanja novega Urgentnega centra Celje.
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Tabela 3: Realizacija prospektivnih programov akutne obravnave v letu 2016

Naziv programa

Realizacija

Plan

Realizacija

Indeks

Indeks

Razlika

2015

2016

2016

R16/R15

R16/P16

R16-P16

1. Skupaj programi, plačani po realizaciji

4.504

4.504

4.850

107,68

107,68

346

Porod

1.870

1.870

1.885

100,80

100,80

15

PTCA - balonska dilatacija kor. arterij

366

366

470

128,42

128,42

104

Koronarografija

612

612

803

131,21

131,21

191

Kirurško zdravljenje rakavih bolezni

723

723

730

100,97

100,97

7

- od tega operacije prostate*

223

250

288

129,15

115,20

38

- ostalo kirurško zdravljenje rakavih bolezni

500

473

442

88,40

93,45

-31

Splav

325

325

365

112,31

112,31

40

Zdravljenje možganske kapi

608

608

597

98,19

98,19

-11

3.599

3.518

3.676

102,14

104,49

158

1.083

1.104

1.187

109,60

107,52

83

470

466

502

106,81

107,73

36

68

69

33

48,53

47,83

-36

Operacije kile

542

494

517

95,39

104,66

23

Operacija žolčnih kamnov

425

397

425

100,00

107,05

28

Endoproteza kolka

392

378

391

99,74

103,44

13

Endoproteza kolena

219

199

218

99,54

109,55

19

Ortopedske operacije rame

106

109

86

81,13

78,90

-23

Operacija hrbtenice

195

200

237

121,54

118,50

37

99

102

80

80,81

78,43

-22

1.268

1.186

1.134

89,43

95,62

-52

Angiografija skupaj

191

211

203

106,28

96,21

-8

- od tega koronarografija z aortografijo

149

149

176

118,12

118,12

27

Artroskopija

414

437

441

106,52

100,92

4

79

70

62

78,48

88,57

-8

348

363

348

100,00

95,87

-15

Oper. stresne inkontinence

64

75

56

87,50

74,67

-19

Operacija karpalnega kanala

23

30

24

104,35

80,00

-6

2. Skupaj programi, plačani do 10 % preseganja
Operacije ušes, nosu, ust in grla
Operacije na ožilju – arterije in vene ( vključno s PTA)
Operacije na ožilju – krčne žile

Operacije na stopalu, gležnju
3. Skupaj ostali prospektivni programi

Operacije prostate – benigne
Odstranitev osteosintetskega materiala

Znižana realizacija programa se izkazuje v letu 2016 pri programu neakutne obravnave, ki je bil dosežen le v obsegu
72,3 % od načrtovanega. Prav tako je bil v letu 2016 dosežen za 5 % nižji obseg programa dializne dejavnosti kot v
letu 2015.

Likvidnostna situacija 2016
Neugodni poslovni izidi, ki so se izkazovali skozi celotno leto 2016, so vplivali na poslabšanje likvidnostne situacije v
bolnišnici. Dodatno je k poslabšanju likvidnosti prispevala pospešena investicijska dejavnost, ki je v letu 2016 presegla velikost letnih razpoložljivih sredstev za investicije. V prvem delu leta 2016 je bolnišnica sicer vse svoje obveznosti
še poravnavala v valutnem roku. Prve likvidnostne težave so se pričele sredi leta in so se nato nadaljevale z različno
dinamiko znotraj vsakega meseca vse do konca leta. V tem času bolnišnica 52 dni (sešteti dnevi posameznih mesecev)
ni poravnavala vseh računov, ki so zapadli v plačilo; zamude pri posameznem plačilu pa so znašale do 10 dni.
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Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.
Sektor za finance in računovodstvo

Enotne tabele v skupni bazi cen zajemajo naslednje podatke: šifra materiala, naziv materiala, enota mere, naziv
proizvajalca, naziv dobavitelja, zadnja nabavna cena brez
DDV, zadnja nabavna cena z DDV, stopnja DDV, količina
nabave v obdobju (od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016).

K

onec februarja 2017 je bil s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije (v nadaljevanju ZZZ) javnosti predstavljen projekt »Skupna baza cen zdravil in
zdravstvenega materiala«, čemur je sledila tudi prva objava skupne baze cen. Deležniki smo to skupno bazo cen
kar hitro poimenovali z delovnim nazivom »Intravizor«.
V nadaljevanju povzemam informacije o projektu, ki jih
je ZZZ kot nosilec tega projekta objavil v svojem glasilu
Novis (št. 02 – februar 2017).
ZZZ je projekt pričel razvijati pred petimi leti, dokončno
podporo pa mu je novembra 2016 izrekla tudi ministrica
za zdravje. Visoko podporo je doživel tudi s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Takrat je ZZZ pozval vse
bolnišnice in večje zdravstvene domove k posredovanju
seznamov zdravil in zdravstvenega materiala, ki so ga nabavili od januarja do oktobra 2016.
Na podlagi tako pridobljenih podatkov s strani pozvanih
zavodov so v skupni bazi cen zbrani podatki za približno 90.000 artiklov v skupni vrednosti 300.000.000 evrov.

Za potrebe nadaljnje obdelave podatkov in kasnejših
primerjav med zavodi je bilo treba urediti marsikaj, med
drugim tudi opremiti posamezne artikle z enotnimi šiframi, kar je bilo narejeno na naslednje tri načine:
- pri zdravilih je bila pred nacionalno šifro zdravila, ki izhaja iz Centralne baze zdravil, dodana črka Z;
- pri artiklih, ki imajo kodo NENSI (Nacionalna ENotna
Šifra Izdelka – uporablja se za identifikacijo zdravil), je
bila prva številka v šifri zamenjana s črko N;
- pri artiklih, ki imajo kataloško številko proizvajalca, je
bila pred šifro dodana črka K.

Na tak način je uporabnikom Intravizorja omogočeno,
da artikle primerjamo med sabo. To naredimo tako, da
izberemo npr. zdravilo ali material, nakar je iz enotnega
prikaza razvidno:
- kateri zavod kupuje to zdravilo oz. material;
- kdo je proizvajalec tega zdravila oz. materiala;
- kdo so posamezni dobavitelji za posamezni zavod;
- po kakšni ceni dobavitelji zaračunavajo to zdravilo oz.
material posameznemu zavodu;
- kakšne so nabavljene količine tega zdravila oz. materiala pri posameznem zavodu.
Iskalni kriteriji so lahko tudi: posamezni proizvajalec, kataloška številka ipd. V prvi nadgradnji skupne baze cen
je omogočeno tudi iskanje po posameznem javnem zavodu.
Spletna aplikacija Skupna baza cen tako prvič omogoča zdravstvenim zavodom vpogled v stanje nabav posameznih materialov na nacionalni ravni. Vsi izvajalci
zdravstvene dejavnosti lahko hitro ugotovijo, katere
materiale uporabljajo drugi ter po kakšnih cenah jih
kupujejo, lahko preverijo nabavljene količine materiala
in dobavitelje, ki ponujajo nižje ali višje cene za enake
materiale, skratka, omogočene so raznovrstne primerjave oz. podatki. Splošni javnosti in medijem bo vpogled v podatke omogočen na zaprosilo.
Dostop do Intravizorja je mogoč iz bolnišničnega lokalnega računalniškega omrežja, ki je vključeno v zNET, na
naslovu http://intravisor.ss.ezdrav.si. Po kliku na zavihek
»Primerjava cen« se prikaže vmesnik za vnos filtra.
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Skupna baza cen zdravil in
zdravstvenega materiala (Intravizor)

ABC POS LOVANJA

Leto 2017 je za Splošno bolnišnico Celje leto, ko se izteče
večina pogodb o nabavi zdravil in zdravstvenega materiala, zato je v tem letu bilo oz. bo pričetih veliko novih
postopkov javnega naročanja.
Postopki javnega naročanja, ki bodo potekali v letu 2017,
in katerih posledica bodo nove nabavne pogodbe so:
Dobava zdravil
Dobava obvezilnega materiala
Dobava medicinsko in sanitetno potrošnega materiala
Dobava kemikalij, laboratorijskega materiala, otroške in enteralne prehrane, reagentov, farmacevtskih
substanc, embalaže, čajev in negovalne kozmetike

Filtriranje deluje po nazivu, šifri, itd. Vsako pozicijo materiala lahko s klikom na puščico levo od naziva materiala
razširimo in prikažemo podrobnosti cen izbranega materiala po posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev. Z
nadgradnjo Intravizorja je iskanje omogočeno tudi z novim zavihkom »Primerjava cen – filter JZZ«, kjer je možno
izbrati tudi posamezen zdravstveni zavod.

Dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev
Dobava materiala za nefrostomo in interventno radiologijo
Dobava dializnega potrošnega materiala in dialize
CAPD
Dobava diagnostike
Dobava detergentov in razkužil

Podatki o cenah materialov so v prvi vrsti v pomoč odgovornim osebam za nabavo pri odgovornem in racionalnem odločanju v zvezi z nabavami materiala, oblikovanju
ocenjene vrednosti posameznega javnega naročila, istočasno pa so tudi odlično pogajalsko izhodišče naročnikov
pri izvajanju novih postopkov javnega naročanja.
Vodstvo naše bolnišnice je z obstojem ter načinom in
možnostjo uporabe Intravizorja seznanilo vse deležnike
v procesu odločanja o materialu oz. v postopkih javnega
naročanja oz. nabave v SBC na skupni predstavitvi Intravizorja 7. 3. 2017. Gre predvsem za člane razpisnih komisij
za izvedbo javnih naročil, člane Komisije za zdravstveni
material, sodelavce Nabavne službe in Lekarne.

Navodila avtorjem,
piscem v Monitorju

Dobava šivalnega materiala, žilnih protez in leč
Dobava osteosinteznega/potrošnega materiala za artroskopske posege
Dobava osteosinteznega materiala in materiala za hrbtenično kirurgijo
Dobava endoprotez
Dobava materiala za invazivno srčno diagnostiko
Odgovornim osebam za določitev opisov posameznih
vrst materialov, Komisiji za zdravstveni material ter delavcem Nabavne službe in Lekarne je Intravizor odlično
raziskovalno orodje. Dodati moramo, da je k uporabi
Intravizorja treba pristopati zelo razumsko in oceniti neposredno primerljivost posameznih podatkov (npr. enote
mere) ter v primeru odstopanj le-te predhodno ustrezno
raziskati.

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z javnostmi ali na e-mail danijela.gorisek@sb-celje.si .
Prosimo, da nam prispevke pošljete v elektronski obliki
(na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokovne
in akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka oz. službe, v kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite ločeno na
koncu besedila. Fotografije priložite tudi v izvirni elektronski obliki. Na fotografijah, ki niso v elektronski obliki, na
hrbtni strani s svinčnikom označite naslov članka, h kateremu jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 5. junija 2017.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Pregled izpopolnjevanj in
usposabljanj v letu 2016
Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved, Jasna Eržen, mag. upr. ved
Služba za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije

I

saac Newton je nekoč zapisal: »To, kar vemo, je kapljica,
to, česar ne vemo, je morje«. Misel, ki nas tudi v Splošni
bolnišnici Celje zavezuje, da dajemo velik poudarek izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih. Tudi leto 2016
ni bilo izjema in smo zaposlenim omogočili izobraževanje
s ciljem načrtnega in sistematičnega pridobivanja novih
znanj. Pri tem smo uporabljali različne oblike in načine
izobraževanj, saj se zavedamo, da izobraževanje zaposlenih pomeni načrtno in sistematično pridobivanje novih
znanj. Znanja, ki smo jih osvojili pred leti, bodisi v času
formalnega kot neformalnega izobraževanja, so oziroma
postajajo zastarela. Zato je potrebno stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih v skladu
s potrebami delovnega procesa in z namenom ohranitve
oziroma širitve sposobnosti za opravljanje dela.

Za izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih je bilo v
letu 2016 prejetih 196.028,88 € donacij, kar je za 4 % več
kot leta 2015, ko smo jih prejeli 188.497,47 €.

V letu 2016 smo v bolnišnici omogočili zaposlenim naslednje oblike izobraževanj:
- eksterna izobraževanja doma in v tujini (seminarji, tečaji, kongresi, simpoziji, …);
- interna izobraževanja v prostorih bolnišnice (za
konkretne potrebe in primere);
- funkcionalna izobraževanja;
- lastno samoizobraževanje delavcev izven delovnega
časa.

Tabela 2: Seznam najobsežnejših internih izpopolnjevanj/
usposabljanj v letu 2016 po številu udeležencev

V bolnišnici je bilo v letu 2016 izvedenih 434 internih dogodkov, od tega 382 iz naslova internih izpopolnjevanj in
usposabljanj v skupnem obsegu 903 ure, in 52 dogodkov
v skupnem obsegu 52 ur iz promocije zdravja pri delu –
telovadba. V primerjavi s preteklim letom je bilo iz naslova
izpopolnjevanj in usposabljanj 105 internih dogodkov več.
V tabeli 2 je prikazano, da je bilo največ udeležencev na
internem izpopolnjevanju in usposabljanju Šola urgentne medicine, ki se ga je skupno udeležilo 1034 zaposlenih. Sledi Tečaj temeljnih postopkov oživljanja s preizkusom znanja, ki se ga je udeležilo 345 zaposlenih.

Zap.
št.
1

Naziv internega izobraževanja
Šola urgentne medicine

Število
udeležencev
1034

V letu 2016 je bilo evidentiranih 39.747 ur odsotnosti zaradi strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih. Vsak dan je bilo zaradi izpopolnjevanja in usposabljanja odsotnih 19,04 delavcev iz ur.

4

6

Tečaj temeljnih postopkov oživljanja s
preizkusom znanja
Uvajalni seminar za novosprejete
delavce in sodelavce
Preprečevanje in obvladovanje
bolnišničnih okužb
Komunikacija in obvladovanje
konfliktov z bolnikom
Odvzem krvi za PAAK

V tabeli 1 prikazujemo število ur strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj v letih 2012 do 2016 po ravneh strokovne izobrazbe.

7

Aplikacija kisika in aspiracija dihal

141

8

139

Tabela 1: Število ur strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj v letih 2012 do 2016 po ravneh strokovne izobrazbe

10

Rokovanje s podkožno vensko valvulo
Katetrizacija ženske in zn pacienta z
urinskim katetrom
Paliativna oskrba

Ravni
strokovne
izobrazbe
I - IV

2012

2013

2014

2015

2016

478

310

266

542

327

V

5.339

3.468

3.613

4.846

4.339

6/I

1.571

1.161

971

2.077

1.555

6/II

7.987

5.714

6.587

8.714

8.799

7

16.148

16.750

18.138

21.336

20.889

8/I

2.093

1.946

1.769

2.357

2.596

8/II
Skupaj

741

968

636

1.635

1.242

34.357

30.317

31.980

41.294

39.747

2
3

5

9

345
305
281
163
144

134
122

Študij ob delu
Študij ob delu, ki je financiran ali sofinanciran s strani SB
Celje, je v letu 2016 zaključilo 14 zaposlenih, in sicer:
- raven 6/21 so zaključili 4 zaposleni,
- raven 8/12 je zaključilo 9 zaposlenih,
- raven 8/23 je zaključila 1 zaposlena.
Vračila stroškov študija
V letu 2016 je 1 zaposleni podpisal sporazumno pogodbo za vračilo stroškov študija v skupnem znesku 4.000,00
€. Strošek je poravnal v enkratnem znesku.
1

2
3
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Stari visokošolski strokovni programi in novi bolonjski visokošolski ter univerzitetni bolonjski
programi
Magistri znanosti pred imenom
Doktorji znanosti pred imenom
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Strokovni izpiti v SB Celje
SB Celje je po odločbi Ministrstva za zdravje pooblaščeni
zdravstveni zavod za opravljanje strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov s srednjo strokovno izobrazbo. Tako je pri nas v letu
2016 opravljalo strokovni izpit 195 pripravnikov zdravstvenih in nezdravstvenih poklicev. Od tega je bilo 155
zunanjih in 40 notranjih pripravnikov.
Strokovni izpiti pripravnikov SB Celje na
Ministrstvu za zdravje
Strokovne izpite VI/2. in VII. ravni strokovne izobrazbe zdravstvene smeri, ki se opravljajo na Ministrstvu za
zdravje, je v letu 2016 uspešno opravilo 47 zdravstvenih
delavcev, in sicer 39 zdravnikov in 8 ostalih zdravstvenih
delavcev in sodelavcev.
Tečaj Temeljnih postopkov oživljanja
s preizkusom znanja
SB Celje izvaja tako za notranje zaposlene kot zunanje
pripravnike tečaje temeljnih postopkov oživljanja s preizkusom znanja. V letu 2016 je SB Celje skupno organizirala
35 tečajev. Na tečajih so prevladovali notranji zaposleni,
ki jih je bilo 300, medtem ko je bilo zunanjih udeležencev
94 ter študentov medicine 18. Skupno se je tako tečaja
udeležilo 412 kandidatov.
Število kroženj zunanjih pripravnikov
v Splošni bolnišnici Celje
V SB Celje vsako leto prihajajo na kroženje pripravniki iz

zdravstvenih domov in domov za ostarele iz Savinjske regije, da opravijo predpisani program pripravništva. V letu
2016 je tako prišlo 124 pripravnikov. Prevladujejo pripravniki za poklic tehnik zdravstvene nege, ki jih je bilo
skupno 99.
Obvezna praksa
V SB Celje smo v letu 2016 oz. šolskem/študijskem letu
2015/2016 sklenili 8 pogodb o izvajanju praktičnega
usposabljanja z delom za dijake srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja ter 9 pogodb
o praktičnem izobraževanju za študente. V SB Celje je v
letu 2016 na praktično usposabljanje prišlo 479 dijakov
oz. študentov.
Prostovoljno praktično usposabljanje
V SB Celje smo v letu 2016 študentom medicine omogočili prostovoljno praktično usposabljanje. Za dodatno
samoiniciativno praktično usposabljanje se je odločilo 31
študentov medicine.
SB Celje se bo tudi v letu 2017 kljub težki finančni situaciji trudila in zaposlenim v okviru finančnih zmožnosti
omogočala strokovna izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja. Bistvo izpopolnjevanj in usposabljanj je
pravzaprav opozoriti na spremembe, ki jih prinašajo novosti predvsem zaradi hitrega razvoja tehnologije. Posledice, ki jih prinašajo izpopolnjevanja in usposabljanja, pa
so vsekakor bolj kakovostne in učinkovitejše zdravstvene
in druge storitve ter boljša informiranost.

Letni dopust
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Kadrovska služba

S

1. januarjem smo delavci pridobili letni dopust za leto
2017. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da
je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega
dopusta do konca tekočega koledarskega leta. O načinu
izrabe letnega dopusta delavca odloča delodajalec, pri
čemer mora poleg zakonskih omejitev upoštevati tudi
dogovore o izrabi letnega dopusta, ki so zapisani v drugih aktih.
ZDR-1 določa, da je letni dopust mogoče izrabiti v več delih, pri čemer mora vsaj en del trajati dva tedna. Ker gre
za možnost in ne obveznost, to pravilo ne izključuje možnosti izrabe letnega dopusta tudi v enem delu. Prav tako
to ne pomeni, da mora prvi del letnega dopusta trajati
najmanj dva tedna, temveč lahko katerikoli del.
ZDR-1 daje delodajalcu tudi pravico, da od delavca zahteva planiranje izrabe letnega dopusta. Delodajalec mora
delavcu omogočiti izrabo celotnega letnega dopusta v

tekočem letu, saj je to tudi namen letnega dopusta. Zakon sicer dovoljuje delavcu koriščenje letnega dopusta
do 30. junija naslednjega leta (nad dva tedna), vendar le
v dogovoru z delodajalcem. V teh primerih ga je treba že
januarja planirati in izrabiti.
Neizrabljenega letnega dopusta se ne SME pretvoriti
v ure. Letni dopust se določa in izrablja le v delovnih
dneh. Če bomo v evidenci delovnega časa ugotovili navedene nezakonitosti, bomo ustrezno ukrepali.
Prav tako je NEZAKONIT dogovor o denarnem nadomestilu za neizrabljen letni dopust.
Namen letnega dopusta je torej, da ga porabimo v tekočem letu in le izjemoma v dogovoru z nadrejenim v naslednjem letu do 30. junija. Zaradi navedenega predlagamo, da izrabo letnega dopusta iz leta 2016 z vodji (če še
niste) takoj planirate in ga tudi izrabite.
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Katja Škrabl, dipl. inž. prom.
Referat za investicije

P

rve priprave na obnovo so se pričele že na začetku
leta 2016, resnejše pa konec pomladi, ko smo pridobili vso potrebno dokumentacijo. Arhitekt Ernst nam je
pripravil načrte adaptacije, Elektrosignal d. o. o. je opravil elektroinstalacijska dela, naši zaposleni v vzdrževalni
službi pa vsa ostala dela.
Julija je bila podpisana pogodba z Elektrosignalom, začetek del oz. uvedba v delo je bila 21. 7. 2016, vsa dela pa so
bila končana 27. 12. 2016.
V tem času je potekala prenova po fazah, in sicer smo
imeli tri faze:
- prva faza je bila ureditev sobe za posege s spremljajočimi prostori (46 m2);

- druga faza je zajemala ureditev dveh
sob za otroke z nalezljivimi boleznimi
(25 m2);
- tretja faza je zajemala ureditev treh bolniških sob s sanitarijami (47 m2).
V prvi fazi so bili urejeni prostori bivše
pediatrične urgence — odstranjena je
bila lesena stena, ki je ustvarjala interni
hodnik. Tu sta sedaj večja soba za posege in skladišče zdravil, v sklopu te faze je
bil preurejen tudi prostor za fekalni izliv s
predprostorom in WC-jem.
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Preureditev dela otroškega oddelka
za namestitev otrok z nalezljivimi
boleznimi

ABC POS LOVANJA

nicama, od tega ima ena soba
tudi filter za dostop sestre.
V tretji fazi sta bili preurejeni dve
dvoposteljni sobi z novo kopalnico in predprostorom za garderobne omare ter ena enoposteljna soba s kopalnico.

V drugi fazi sta bili obnovljeni dve sobi za otroke z nalezljivimi boleznimi, obnova je obsegala predelavo večje
bolniške sobe s kopalnico v dve enoposteljni sobi s kopal-

Obnova je zajemala tudi preureditev električnih napeljav na
hodniku, vključno z zamenjavo
razsvetljave. Za ureditev napeljave je bilo treba narediti tudi
nov sekundarni strop.
Celotna investicija je bila vredna
dobrih 197.000 €.

Zamenjava dveh dotrajanih dizelskih
agregatov v SB Celje
Mag. Dejan Žohar, univ. dipl. inž. elekt.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Z

amenjava dveh obstoječih dotrajanih, 40 let starih
dizelskih agregatov v transformatorski postaji, ki se
nahaja poleg novega Urgentnega centra Celje (slika 1), je
bila nujno potrebna zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe z rezervno električno energijo za obstoječi kompleks
bolnišnice ter predvideno nadomestno novogradnjo. Le
tako bo zagotovljeno varno izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki je v precejšnji meri odvisno od zanesljivega napajanja z električno energijo.

Obstoječa dizelska agregata

leta 2008 že pridobila en podoben nov dizelski agregat,
bo po končani implementaciji v energetskem kompleksu
razpolagala z dvema agregatoma moči 2 x 1 MVA in s tem

Transformatorska postaja

Dva dotrajana dizelska agregata v transformatorski postaji TP BOLNICA I (slika 2) bo nadomestil nov sodoben
agregat (slika 3) moči 1 MVA, ki bo implementiran v obstoječi energetski kompleks bolnišnice. Ker je bolnišnica

Sodoben dizelski agregat
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z napredovanjem aktivnosti bodo vplivala na delovanje
bolnišnice, za kar pa bomo v sektorju SIPV pravočasno
pripravili delovni program in navodila glede izklopov
električne energije, podobno kot to naredimo pri vsakoletnih revizijah transformatorskih postaj. Zamenjava bo
končana predvidoma junija 2017.

Investicijska dela na
Oddelku za angiologijo, revmatologijo
in endokrinologijo (AER)
Mag. Dejan Žohar, univ. dipl. inž. elekt.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

K

er smo vzdrževanje starih objektov zaradi nameravane nadomestne novogradnje več let odlagali, v SIPV
ugotavljamo, da je stanje objektov v starem delu bolnišnice iz leta v leto slabše. Zatečeno stanje je pokazalo, da
treba na področju električnih instalacij in medicinskih plinov takoj začeti nekatere nujne obnove, da bomo dosegli
vsaj minimalno zahtevano stanje zanesljivosti in varnosti
izvajanja zdravstvene dejavnosti. V ta namen smo v zadnjem letu izpostavili prioriteto nujnih vlaganj. Podobno,
kot je bilo treba opraviti dela na Kardiološkem oddelku,
sedaj potekajo nujna vzdrževalna dela tudi na oddelku
AER. Dela v pogodbeni višini 155.997,19 EUR (vključno z
DDV) so se pričela v začetku leta 2017, zaključek del pa je
predviden v juniju 2017.

Dela na oddelku AER

Analiza poškodb pri delu v Splošni
bolnišnici Celje za leto 2016
Robert Vodušek, dipl. var. inž.
Referat za varstvo pri delu

P

regovor pravi, da nesreča nikoli ne počiva. Poškodbe
pri delu so zelo pogoste, njihove posledice pa zelo
raznolike in se gibljejo vse od prask in udarcev na eni, do
smrtnih primerov na drugi strani. Za poškodbo pri delu se
torej šteje (66. člen ZPIZ-2):
– poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka,
ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih
sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna
poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali de-

javnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan;
– poškodba, povzročena na način iz
prejšnjega odstavka, ki jo utrpi zavarovanec na redni poti od stanovanja do
delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec, ter poškodba, ki jo utrpi zavarovanec na službeni poti;
– obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela
oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zava-

25

ABC POS LOVANJA

izpolnila zahteve predpisov s področja rezervnih virov
električnega napajanja v bolnišnicah.
Ministrstvo za zdravje kot naročnik je za nameravana dela
19. januarja 2017 s konzorcijem izvajalcev C&G d. o. o. Ljubljana in PRINSIS d. o. o. Ljubljana podpisalo pogodbo v
vrednosti 402.305,38 € z DDV. Dela že potekajo. V skladu

ABC POS LOVANJA

rovan. Pod določenimi pogoji se za
poškodbo pri delu šteje tudi poškodba, ki jo utrpi zavarovanec v zvezi z
uveljavljanjem pravice do zdravstvenega varstva (67. člen ZPIZ-2).
V letu 2016 je bilo v naši bolnišnici prijavljenih 16 primerov poškodb
pri delu (leta 2015: 25 poškodb, leta
2014: 28 poškodb). Prevladujejo poškodbe spodnjih okončin zaradi zdrsa, spotika (zvin, nateg skočnega gležnja – 11 primerov), pogoste so poškodbe zaradi vbodov
s koničastim predmetom (igle, skalpeli, steklovina).
Tabela: poškodbe pri delu 2014–2016
2014

2015

2016

Število poškodb

28

25

16

Število izgubljenih dni

496

544

578

Število izgubljenih ur

3968

4350

4625

V zgornji tabeli vidimo, da se število poškodb zmanjšuje, vendar se je povečala resnost poškodb, zato prihaja
do povečanja števila izgubljenih dni (ur). Kot vidimo, je
bilo v letu 2016 zaradi poškodb pri delu 578 delovnih dni
bolniške odsotnosti, kar pomeni v povprečju 36 dni na
poškodbo.
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Graf: število poškodb pri delu po organizacijskih enotah
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Poškodbe pri delu so se zgodile v 14 različnih organizacijskih enotah, v kar treh primerih v Lekarni, kar je razvidno
iz zgornjega grafa.
Graf: število poškodb pri delu po dnevih
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Bolnišnica skladno z zakonodajo takoj prijavlja nezgode
na pristojni Inšpektorat Republike Slovenije za delo:
• vsako smrtno poškodbo,
• vsako nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo najmanj tri zaporedne delovne dni,
• vsako kolektivno nezgodo pri delu (poškodovanih več
delavcev ne glede na število dni odsotnosti z dela),
• vsak nevaren pojav (to je dogodek, ob katerem je ali bi
lahko nastala premoženjska škoda večje vrednosti, je
ali bi lahko bilo ogroženo zdravje in življenje delavca
oziroma bi lahko prišlo do poškodbe delavca, zaradi katere bi bil nezmožen za delo – sem ne štejejo dogodki,
ki imajo lahko za posledico veliko premoženjsko škodo, vendar pa nimajo neposredne zveze z varnostjo in
zdravjem pri delu (npr. razpad elektroenergetskega sistema),
• vsako ugotovljeno poklicno bolezen.

2

2

3

4

4
1

0

Vzrok največjega odstotka poškodb v četrtek, ki mu sledi
tudi petek, lahko najdemo v obremenjenosti zaposlenih
po štirih delovnih dneh.

Če je iz dogodka ali posledic jasno, da bo odsotnost trajala tri ali več dni, je treba poškodbo prijaviti takoj, sicer
se je treba o trajanju bolniške pozanimati pri zdravniku
ali pa naj to čim prej sporoči poškodovani oziroma njegovi svojci in podobno. Delodajalec – neposredni vodja
mora o smrtni poškodbi takoj obvestiti tudi organ, pristojen za notranje zadeve (policijo). O omenjenih zahtevah
obveščamo vse zaposlene, da bodo poškodbe pri delu
ali v zvezi z delom prijavili svojemu vodju v najkrajšem
možnem času. V nobenem primeru ne smemo čakati
na ogled poškodbe s strani strokovnega delavca za varnost pri delu, ampak mora vodja prijaviti nesrečo takoj.
Strokovnega delavca za varnost pri delu je treba o vsaki
nesreči seveda tudi obvestiti, da opravi ogled poškodbe,
ugotovi vzroke in predlaga ukrepe za preprečevanje podobnih nesreč. Zavod ima predpisane postopke in obrazce za interno prijavo poškodbe pri delu, ki jih najdete na
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Ugotavljamo, da so vzroki poškodb pri delu najpogosteje
neprimerna obutev, mokra in spolzka tla ter neravnine na
nivoju tal. Delavcem je dodeljena delovna obutev, vendar opažamo, da je pogosto ne nosijo in uporabljajo svojo obutev, ki pa je v veliko primerih neprimerna. Delavce
bomo spodbujali k nošenju delovne obutve, tudi z izbiro novih modelov. V okviru pogovorov o varnosti bomo
zbirali podatke o ugotovljenih neravninah na nivoju tal
in izdelali plan za odpravo nevarnosti, ki bi lahko privedle

do spotika ali zdrsa. Neravnine, ki se jih ne da odpraviti
(klančine, stopnice, podesti) smo vidno označili z opozorilnimi trakovi, ki opozarjajo na povečano nevarnost pri
hoji. S takšnimi in podobnimi ukrepi si želimo zmanjšati
število poškodb pri delu na najnižjo možno raven. Na področju poškodb z ostrimi predmeti razmišljamo o nabavi
in uporabi varnih pripomočkov za vsak delovni proces,
npr. vakuumskih brezigelnih sistemov, ostrih predmetov
z zaščito ostrine, injekcijskih brizg, katerih igla se po inokulaciji umakne v brizgo. Uporaba varnih pripomočkov in
drugih ukrepov za zmanjšanje števila poškodb pri delu
bo vezana na oceno tveganja na delovnem mestu, ki jo
bomo opravili v letošnjem letu.

Kazalniki kakovosti področja
zdravstvene nege v letu 2016
Suzana Labaš, univ. dipl. org., QSM
Služba za kakovost

»Presoja in merjenje lastnega dela sta
nepogrešljivi prvini profesionalnosti.«
Izr. prof. dr. Andrej Robida, dr. med., spec. 1

Neželeni dogodki
V letu 2016 so zaposleni z 28 oddelkov posredovali 143
izpolnjenih obrazcev za prijavo neželenega dogodka,
na katerih je bilo evidentiranih 365 neželenih dogodkov
(ND). Ob eni prijavi je bilo, kot vsa leta poprej, evidentiranih več vrst neželenih dogodkov, kakor tudi več oseb,
ki so bile vpletene vanje. Največ neželenih dogodkov je
zabeležil Odd. za inf. bolezni in vročinska stanja (40 primerov).

Najpogostejši neželeni dogodki so bili: padci hospitaliziranih pacientov v 50,4 %, verbalno nasilje nad zaposlenim: 9,3 %, poškodbe z ostrimi predmeti: 6,0 %,
1

neupoštevanje navodil zdravstvenega osebja: 5,2 %,
napaka pri delu in fizično nasilje nad zaposlenim: 3,0 %,
poškodba pacienta: 2,2 %, pritožba pacienta oz. svojca
nad delom zdravnika: 1,4 %, pritožba pacienta (svojca)
nad neustrezno ZN / odtujitev osebnih stvari pacienta /
pobeg pacienta: 1,1 %, poškodovanje ali uničenje bolnišnične lastnine / padec zaposlenega: 0,5 ter padec svojca
/ padec ambulantnega pacienta, vsakega po en primer
ali 0,3 %. V rubriki drugo (53 ali 14,5 %) so zbrani posamezni primeri, npr. izpuljenje urinskega katetra, perifernega kanala, izpuljenje nazogastrične sonde, odtujitev
osebnih stvari zaposlenega, poškodba zaposlenega,
nepravilen prepis (zdravil per os, odmerkov zdravila, ...)
s strani zdravnika, izpad zobov, poskus samomora, vpis
pacienta na podlagi napačne zdravstvene kartice, okvara bolnišničnega dvigala, alergijska reakcija po aplikaciji
kontrastnega sredstva, zaužitje razkužila za roke, itd. V
rubriki odtujitve osebnih stvari pacienta / zaposlenega
je bil pri pacientih v dveh primerih odtujen denar, kot posamezen primer pa zlata prstana, verižica in mobitel. Pri
zaposlenih je prišlo trikrat do odtujitve denarja, v enem
primeru pa do odtujitve denarnice in kozmetične torbice.
Med poškodovanje ali uničenje bolnišnične lastnine so
zaposleni evidentirali poškodovanje nočne omarice ter
zlomljeno končnico na električni postelji. Kot napako pri
delu so zaposleni v večjem delu prijavili neželene dogodke v povezavi z apliciranjem predpisanih p.o. oziroma iv.
zdravil (pacient ni prejel predpisanih iv. zdravil, pacientu
aplicirana že ukinjena p.o. zdravila, pacient prejemal napačna p.o. zdravila, itd.).
V primerjavi z letom poprej se je v l. 2016 tako v celoti
zvišalo število vseh neželenih dogodkov, z izjemo padcev
ambulantnih pacientov, opeklin ter padcev spremljeval-

Kazalniki kakovosti v zdravstvu, Letno poročilo 2011, MZ
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intranetni strani pod rubriko Varstvo pri delu. Prijav kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih
bolezni in smrtnih primerov v letu 2016 ni bilo.

ABC POS LOVANJA

cev. Število odtujitev bolnišnične lastnine se je znižalo, pobegi pacientov pa so ostali v enakem obsegu kot leto poprej.
V 28,2 % primerov (kar je za 5,1 % manj kot l. 2015) se je
neželeni dogodek zgodil odraslemu pacientu, otroci so
bili udeleženi v 1,1 % (l. 2015: 3,3 %). Delež zaposlenih
oz. vseh, ki sodelujejo v celotnem postopku zdravstvene
obravnave, predstavlja 68,5 % (l. 2015: 62,2 %) vseh udeleženih pri neželenem dogodku:

Bolniška soba ostaja najpogostejša lokacija neželenih
dogodkov (45,5 % vseh lokacij). Kot ostale lokacije so zaposleni navajali ambulantne prostore, hodnik, oddelčne
prostore, operacijske prostore, pojavljajo pa se tudi čakalnica, prostori Centralne sterilizacije, stopnišče. Največ
ND se je zgodilo v dopoldanskem času (45,5 %), sledijo
neželeni dogodki v popoldanskem in nočnem času. Ob
neželenem dogodku je bilo izvedenih 408 ukrepov (vsakemu ND namreč lahko sledi več ukrepov) in 127 primerov negovalnih intervencij. Kot najpogostejša negovalna
intervencija se v 10 primerih oz. 7,9 % pojavlja pregled v
inf. ambulanti.
Posledice so bile zabeležene v 83 primerih oz. 58,0 %,
in sicer v obliki posledic psihične narave (stres, občutek
ogroženosti, ...), manjših poškodb (odrgnine, hematomi,…), izgube lastnine tako
pacienta kot zaposlenega, težjih poškodb ter okvare bolnišničnega inventarja.

Poškodbe z ostrimi predmeti
Število prijavljenih poškodb z ostrimi predmeti (igla, rezilo) se je v l. 2016 zvišalo, in sicer je o tovrstnih neželenih
dogodkih poročalo 11 oddelkov, skupno so poročali o 22
poškodbah z ostrimi predmeti (l. 2015: 12). Glede na profil zaposlenih se je največ poškodb z ostrimi predmeti dogodilo dipl. med. sestram, sledijo poškodbe pri sred. med.
sestrah. Vzroki oz. postopki, ki so privedli do poškodb z
ostrimi predmeti, so bili nepazljivost, natikanje zaščite
nazaj na iglo, poškodba pri zavijanju op. seta, prepoln
zbiralnik za ostre predmete, odstranjevanje igle iz inzulinskega peresa, pri reanimaciji, itd. Posledic pri sedmih
zaposlenih zaradi poškodbe z ostrim predmetom ni bilo,
v osmih primerih pa je pri zaposlenih prišlo do manjših
poškodb.

Padci hospitaliziranih pacientov
Padci hospitaliziranih pacientov so bili evidentirani na 18
oddelkih, in sicer je bilo zabeleženih 184 primerov padca
pri 165 pacientih, od tega pri štirih otrocih. Od vseh pacientov jih je 15 padlo večkrat. Kot je iz grafa razvidno,
se je število padcev bolnikov v primerjavi z letom poprej
minimalno zvišalo, in sicer za tri primere.

V primerjavi z l. 2015 se je nekoliko zvišala prevalenca
vseh padcev v bolnišnici in za l. 2016 tako znaša 1,193 (l.
2015: 1,152). Višja je tudi incidenca padcev pacientov s
postelje – 0,195 (l. 2015: 0,178), medtem ko se je incidenca padcev pacientov s poškodbami v primerjavi z letom
poprej znižala na 1,087 (l. 2015: 1,657). Največ padcev
pacientov je evidentiral Odd. za inf. bolezni in vročinska
stanja (26).
Bolniška soba ostaja najpogostejša lokacija padcev (76,9
%), sledijo padci v WC-ju – 9,9 %, na hodniku – 8,1 % ter
v kopalnici – 3,5 %. Za spremembo se je v lanskem letu
največ padcev zgodilo v jutranjem času – 38,6 %, sledijo
padci v nočnem – 31,0% ter popoldanskem času – 30,4
%. Pacient je bil največkrat najden na tleh ob postelji in
sicer v 35,3 %, kar je za 5,5 % več kot leto poprej. Povišali so se tudi deleži naslednjih padcev: najden na tleh ob
postelji, padec s postelje, zdrs s postelje, padec s straniščne školjke, spotik, zdrs s straniščne školjke, padec zaradi
mokrih tal, zdrs zaradi mokrih tal, padec zaradi sinkope
in zdrs s stola. Pojavnost ostalih vrst padcev se je v letu
2016 znižala. Najpogostejši vzrok za padec (skupno 470)
je bil pacientovo precenjevanje lastnih sposobnosti (18,5
%), sledi neupoštevanje navodil zdravstvenega osebja,
zmedenost, oslabelost ter potreba pacienta po odvajanju
in izločanju. Pacienti, ki so padli, so bili pri izvajanju aktivnosti v 46,7 % delno odvisni od med. sestre, v 28,3 %
pretežno samostojni, popolnoma odvisnih pa je bilo 25,0
% pacientov. Osebje ZN je evidentiralo tudi 543 dodatnih
dejavnikov, ki bodisi pripomorejo k preprečevanju padca
ali pa ga dodatno omogočijo. Evidentirani dejavniki, ki
preprečujejo padce, so bili: klicna naprava je bila na dosegu roke v 26,9 %, načrt ZN je bil upoštevan v 20,6 % varnostne ograje so bile ustrezno nameščene v 15,9 %. Med
evidentirane dejavnike, ki dodatno omogočijo padec, so
se uvrstili: pacient je proti nasvetu sam vstal v 16,2 %, pacient je proti nasvetu sam hodil v 7,4 %, pacient je pod
vplivom zdravil v 4,2 %, brez varovalne ograje v 2,9 % itd.
Kot najpogostejšo posledico padca je osebje evidentiralo
površinsko odrgnino – 30,0 %, sledijo udarnina – 16,7 %,
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nosti se je v primerjavi z letom poprej tako zvišalo za 66
primerov. Največ POV je posredoval Odd. za inf. bolezni
in vročinska stanja (59), trije oddelki pa v celem letu niso
posredovali niti enega izpolnjenega obrazca o pogovoru
o varnosti. V 97,8 % so na tveganje za nastanek varnostnega zapleta opozorili posamezni zaposleni, v ostalih
2,2 % pa pacienti.

Razjede zaradi pritiska (RZP)
V l. 2016 je bilo na 18 oddelkih obravnavanih 392 pacientov z RZP (l. 2015: 225). Pri 326 pacientih na 17 oddelkih
je bila RZP že ob sprejemu, v primeru 150 pacientov na
13 oddelkih pa je nastala v bolnišnici. Incidenca vseh pacientov z RZP se je glede na leto poprej zvišala in sicer z
1,010 na 1,908. Zvišali sta se tudi preostali spremljani incidenci, in sicer incidenca pacientov z RZP ob sprejemu z
0,672 na 1,307 ter incidenca pacientov z RZP, pridobljeno
v bolnišnici, z 0,338 na 0,601.
Pacienti so v 39,8 % prišli od doma, sledijo prihodi pacientov iz drugih ustanov v 32,6 %, z drugih oddelkov v 22,5
%, delež pacientov, ki so prišli od drugod oz. iz zdravilišča,
pa je za lansko leto znašal 2,7 %. Pri pacientih je bila tudi
v lanskem letu največkrat kategorizirana II. stopnja RZP, in
sicer v 35,3 %, sledijo pacienti s III. stopnjo RZP – 29,4 %,
I. stopnjo razjede – 18,5 % ter IV. stopnjo – 12,6 %. Pri 4,3
% pacientov (l. 2015: 3,5 %) je bila razjeda sanirana. Skupno je bilo evidentiranih 38 lokacij RZP, kot najpogostejša
lokacija se je v 31,0 % pojavljal sakralni predel, sledijo L
peta v 11,3 %, D peta v 9,2 %, D gluteus v 8,2 %, L gluteus
v 8,0 %, L kolk v 5,4 %, D kolk v 4,8 % itd.

Pogovori o varnosti (POV)
Evidentiranih je bilo 378 pogovorov o varnosti iz 30 oddelkov in služb, število posredovanih pogovorov o var-

Vsebine pogovorov o varnosti so prikazane v grafu. V
rubriki ostalo (241) so se pojavljale naslednje vsebine:
problematika pacientov, ki čakajo na prevoz ter so brez
spremstva oz. nimajo nadzora s strani zdr. delavca; gneča
in glasni razgovori v prostoru, kjer se pripravlja terapija –
možnost napak pri delu; možnost zamenjav nalepk in soglasij zaradi velikega števila zaposlenih, ki rokuje s pacientovo dokumentacijo; ni sporočanja izvidov dežurnemu
oz. sobnemu zdravniku; nedelovanje aspiratorja zaradi
nepravilne sestavljenosti aparata; pacienti pripeljani na
oddelek v spremstvu varnostnika, ni strokovne predaje
pacienta; dostavljena zdravila nimajo slovenskih navodil; problematika predolgih vizit; problematika organizacije dela ob istočasnem obravnavanju dveh ogroženih
pacientov na dveh različnih lokacijah in z enim timom;
problematika izvajanja sterilnih postopkov pri mlajših
in novo sprejetih sodelavcih; nepravočasno obveščanje
zdravnika o poslabšanju zdr. stanja pacienta itd.
Primeri ostalih vsebin pogovorov o varnosti so bili:
- aplikacija zdravil: problematika uvajanja novih zdravil
v času, ko zdravnik ni več prisoten na oddelku, predpisana terapija ni bila aplicirana, z zdravilom so bila dostavljena samo navodila v tujem jeziku, zdravilo je na
odd., a ga zaposleni ne prepoznajo zaradi drugačnega
naziva, zamenjava zdravil zaradi podobnosti embalaž
/ imen zdravila, nečitljiv ali nepopoln zapis na temperaturnem listu, spregledan pretečeni rok narkotikov,
predpisovanje terapije za nazaj in ne pod tekoči datum, med. sestre niso seznanjene s predpisom nove
terapije, problematika naročil terapije po telefonu,
nenadzorovan voz za zdravila, pomanjkljiva oddelčna
ustna in pisna predaja, napačna aplikacija zdravil zaradi površne identifikacije pacienta, itd.
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bolečina – 15,0 %, krvavitev – 10,8 %, rana – 9,2 %, itd.
Posledice padca v 65,2 % niso bile vidne.
Ob padcih je osebje ZN evidentiralo 308 ukrepov. Največkrat so obvestili dežurnega zdravnika – 51,0 %, sledi
obveščanje dežurne med. sestre – 23,1 %, gl. med. sestre
oddelka – 16,0 %, obveščanje predstojnika – 5,6 %. Pogovor s svojci je bil opravljen v 1,3 %, kar je za 2,5 % manj
kot leto poprej. Najpogostejši ukrep po padcu pacienta
(skupno 816) je bil namestitev pacienta v posteljo, in sicer v 20,1 %, temu pa sledijo opazovanje pacienta v 17,6
%, kontrola vitalnih funkcij v 15,8 %, pomiritev pacienta v
15,4 %, dvig varovalne ograje v 8,2 % itd.
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- odmerjanje zdravil: problematika nečitljivosti pisav,
lastna zdravila pri pacientu, dostavljena inzulinska
peresa z drugačnimi enotami – možnost napačnega
odmerjanja inzulina, ni informacije o novih izdelkih, na
temp. listu ni zapisa o odmerku zdravila v mg, zaveden
samo kosovni zapis (npr. 1 tableta), problematika predpisa zdravila (odmerek, časovni okvir – za tekoči dan),
problematika napačnega zapisa enot zdravila, premalo
usmerjena pozornost na zapis ukinitve terapije na temperaturnem listu, itd.
- varstvo pacientovih podatkov: problematika puščanja izvidov, pridobljenih iz B21 v bolniških sobah po
mizah, okenskih policah in sicer s strani mladih zdravnikov (obiskovalci imajo tako vpogled v izvide in ročno napisane opombe na njih), problematika odjave iz
B21 po končanem delu, vpisovanje pacientov v B21
pod geslom sodelavca, temperaturni list v sobi v času
obiskov, problematika dajanja informacij o pacientih,
dajanje informacij na hodniku.
- identifikacija pacienta: pacienti brez identifikacijske
zapestnice, pacienta z enakim imenom in priimkom –
velika možnost napak in zamenjav, identifikacija pacienta in odvzem biološkega materiala, nepopolno izvedena identifikacija pacienta – ugotovljena zamenjava
pacienta oz. vrste operacije pri sprejemu pacienta v op.
dvorano, sprejem in obravnava napačnega pacienta,

obenem priložena še napačna dokumentacija, pacient
z dvema identifikacijskima zapestnicama, od tega ena
pripada drugemu pacientu, obenem pacient pripeljan
na odd. z napačno dokumentacijo, nepopolno izvedena identifikacija pacienta – v ambulanto prišel napačen pacient, pacientu nameščena identifikacijska zapestnica z napačnimi podatki, pacientu dan izpis EKG
z napačnim imenom, na temperaturnem listu nameščena nalepka drugega pacienta, ob sprejemu na oddelek pacient brez identifikacijske zapestnice, spremstva
svojcev, komunikacija ni možna, itd.
Najpogosteje izvedeni ukrepi so podobni ukrepom
prejšnjih let: razgovor v kolektivu, opozarjanje zaposlenih, seznanitev gl. med. sestre oddelka, predstojnika,
seznanitev odgovornih, izvajanje pozitivne identifikacije
(intervju s pacientom, identifikacijska zapestnica s pravilnimi podatki, preverba dokumentacije), izvajanje nadzora v skladu z navodili in možnostmi, razgovor o organizaciji dela na oddelku itd.

Na intranetu, v rubriki Kakovost, so dostopna
posamezna letna poročila o spremljanju
kazalnikov kakovosti področja ZN.

Letošnji prehod v novo leto so polepšali trije fantje
Potem pa je v porodnem bloku zavladalo zatišje kot ga v
preteklih letih nismo beležili. Prva letošnja štručka, deček
Lan, je na svet privekala 1. januarja ob 5.09. Razveselila se
je je Urška Just iz Slovenske Bistrice. Tudi Lanu se je mudilo na svet, saj je rok, ko naj bi ugledal luč sveta, prehitel za
skoraj 14 dni. Kljub temu, da jo je ekipa Novega tednika
& Radia Celje ter Mestne občine Celje, ki je tradicionalno
2. januarja obiskala porodnišnico, zmotila pri počitku le
nekaj ur po porodu, je od sreče prav žarela tudi naša sodelavka, zdravnica Daša Kovačič Beković. Tega dne je ob
treh ponoči rodila dečka Toma. In kot prva dva, je tudi on
pohitel.
Sicer pa je bilo v letu 2016 v porodnišnici naše bolnišnice 1.891 porodov. Rodilo se je 971 deklic in 940 dečkov,
dvajsetkrat so se rodili dvojčki. V naši porodnišnici je tako
luč sveta lani ugledalo 1.911 novorojenčkov.

Kot vsako leto nekaj vrstic namenjamo tudi malčkom, ki
so na prehodu starega v novo leto razveselili svoje ožje in
širše družine. Letošnjega so zaznamovali fantje. Čeprav se
pregovorno tem ne mudi zelo, so letos postavili na glavo
kar nekaj pričakovanj. Najbolj je to uspelo Aneju, ki je z
zadnjim rojstvom na silvestrovo ob 19.29 zaokrožil leto
2016. Rodil se je namreč veliko prezgodaj, zato je prve
dneve na tem svetu, namesto v mamičinem naročju, preživel v inkubatorju. Kljub temu si je lahko mamica Jasna
Novak oddahnila, saj se je na koncu vse dobro izteklo.

Dežurna ekipa na ginekološko porodniškem oddelku dne
31. 12. 2016:
• zdravniki: Olivera Milanović, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva ter Kaja Rebek, dr. med.,
specializantka ginekologije in porodništva, Rudi Brane
Gaber, dr. med., specialist pediatrije
• babici: Dragica Jarni in Anja Gajšek,
• bolniška strežnica: Petra Nežmah,
• instrumentarka: Marjetka Matavž, dipl. m. s.,
• nadzorna medicinska sestra: Mojca Rednjak.
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arbara Gnidovec Stražišar je Medicinsko fakulteto Univerze v
Ljubljani zaključila leta 1996. Po
opravljenem strokovnem izpitu in
sekundariatu v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, se je leta 1998
kot mlada raziskovalka zaposlila na
Inštitutu za klinično nevrofiziologijo
ljubljanske Nevrološke klinike. Svoje
nadaljnje študijsko in raziskovalno
delo je posvetila motnjam spanja.
Leta 2000 je pridobila naziv magistrica znanosti ter v naslednjih desetih
letih zaključila dve specializaciji. Prvo,
iz pediatrije, je s pohvalo zaključila
leta 2005, drugo iz otroške nevrologije pa leta 2010. Vmes je z doktorsko
disertacijo z naslovom »Melatonin in
ritem budnosti in spanja pri dojenčkih z navideznim življenje ogrožajočim dogodkom« leta 2007 pridobila
še doktorat znanosti. Izobraževanje
in pridobivanje novih znanj je stalnica
njene profesionalne poti. Leta 2012
je tako pri European Sleep Research
Society opravila evropski izpit iz somnologije in pridobila naziv »Certified somnologist – Expert in sleep medicine«, leta 2014 pa pri Slovenskem
zdravniškem društvu pridobila diplomo za posebna znanja s področja klinične nevrofiziologije – EEG.
Pridobljeno znanje in izkušnje Barbara Gnidovec Stražišar predaja naprej
kot asistentka za predmet pediatrija
na ljubljanski Medicinski fakulteti (od
leta 2002) ter članica številnih strokovnih združenj doma in po svetu.
Je predsednica Slovenske skupine za
spanje pri Sekciji za klinično nevrofiziologijo SZD, predsednica Sekcije za
otroško nevrologijo SZD ter članica
izvršnega odbora (EC) Assembly of
National Sleep Societies (ANSS).
Po opravljeni specializaciji iz pediatrije je iz Nevrološke odšla na Pediatrično kliniko UKC Ljubljana, kjer je
opravljala delo zdravnice specialistke
na Kliničnem oddelku za otroško,

Barbara Gnidovec Stražišar

mladostniško in razvojno nevrologijo.
Leta 2016 se je kot zdravnica specialistka pediatrije in otroške nevrologije
zaposlila na našem Otroškem oddelku in konec leta sprejela izziv predstojniškega mesta.

zagotovo ne omogočajo optimalnega
izvida preiskave in ustrezne diagnostike motenj spanja pri otrocih.
Na KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo sem sicer večino
svojega dela opravljala kot specialistka otroške nevrologije. Slednji so med
najbolj obremenjenimi specialisti na
Pediatrični kliniki, saj na nevrološkem
oddelku letno obravnavajo več kot
2000 hospitaliziranih otrok in več kot
5000 otrok še v subspecialistični nevrološki ambulanti. Poleg tega pa otroški
nevrologi in njihovi kolegi pedatri s
specialnimi znanji opravijo tudi preko
3000 nevrofiziološki preiskav. V času,
ko sem zapuščala Pediatrično kliniko,
je takšen obseg storitev padel na vsega
10 zdravnikov specialistov, od katerih
smo imeli le štirje licenco za delo na področju otroške nevrologije. Moje delo
na področju pediatrične somnologije
se je tako pogosto zdelo bolj kot neke
vrste hobi, saj sem večino dolgotrajnih
analiz PSG posnetkov opravljala v svojem prostem času. Podobno je bilo z
raziskovalnim delom.

1. V Splošno bolnišnico Celje ste prišli
iz UKC Ljubljana. Kaj je pretehtalo pri
odločitvi, da zapustite klinično okolje?
Pri odločitvi je pretehtalo predvsem iskanje boljših pogojev dela. Kot evropska somnologinja in predsednica nacionalnega somnološkega združenja teh
hkrati tudi članica izvršnega odbora
mednarodnega združenja vseh evropskih somnoloških združenj sem zaradi
slabe organizacije morala sprejemati
kompromise pri strokovni obravnavi
otrok z motnjami spanja. Na Pediatrični
kliniki zaradi odsotnosti nočnega dela
nevrofizioloških asistentov namreč ni
bilo moč zagotoviti polisomnografskih
(PSG) snemanj pri otrocih po priporočenih evropskih smernicah. Navkljub
zagotovljenemu prostoru, v katerem
bi lahko potekala tovrstna snemanja,
smo spanje pri pediatričnih bolnikih
snemali na pohodnem PSG aparatu
brez video nadzora v običajni bolniški Ker sem presodila, da takšni pogoji več
sobi, v kateri je poleg preiskovanca ve- ne omogočajo dovolj varnega in stročinoma spal še en bolnik. Takšni pogoji kovnega dela, in ker z novim predstoj31
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nikom, specialistom pediatrije, ni bilo
moč pričakovati ustreznih sprememb
za strokovni napredek, je dozorela
odločitev za selitev in nove strokovne
izzive. V SB Celje smo tako ob izraziti
pomoči in razumevanju vodstva uspeli
opremiti sodoben laboratorij za motnje
spanja otrok in mladostnikov, ki je edini tovrstni v slovenskem prostoru, in ki
omogoča obravnavo otrok z motnjami
spanja in budnosti po sodobnih evropskih smernicah za evropsko akreditirane centre medicine spanja.
2. Predstojniško mesto ste prevzeli v času, ko se v bolnišnici oblikuje
strateški načrt za naslednje razvojno
obdobje. V Sloveniji so bile večkrat
izražene težnje po centralizaciji zdravstvene obravnave otrok. Kakšno je
vaše mnenje o tem in kje vi vidite celjski otroški oddelek v prihodnosti?
Glede na trend upadanja števila rojstev
je centralizacija zdravstvene obravnave otrok v slovenskem prostoru vsekakor smiselna. Menim pa, da ni nobene
potrebe, da imamo v Sloveniji le en ali
dva centra, v katerih bi potekala terciarna subspecialistična obravnava na
prav vseh področjih pediatrije. Glede
na razdalje in prometne povezave so v
Sloveniji zagotovo izpolnjeni pogoji za
več pediatričnih centrov, ki bi bili poleg
izvajanja splošne pediatrije na sekundarnem nivoju usmerjeni v posamezna
pediatrična subspecialistična področja
na najvišjem nivoju.
Z razvojem medicine je podobno kot na
ostalih medicinskih področjih tudi na
področju pediatrije neizogibna subspecializacija. Otroška nevrologija je prva
veja pediatrije, ki ima svojo specializacijo oz. subspecializacijo, ki pa ji bodo
zagotovo sledile še druge pediatrične
subspecialnosti. Že dolgo je jasno, da
npr. kakovostna strokovna obravnava
novorojenčkov zahteva specialna znanja s področja neonatologije, podobno
kot ima svoje specifike npr. delo pediatra
na primarnem nivoju. Zdravniška zbornica je to že prepoznala na nivoju organizacije specializacije iz pediatrije, ki ni
več univerzalna za vse specializante.
Iz svoje izkušnje pri organizaciji Centra
za motnje spanja otrok in mladostnikov lahko povem, da manjši center
lahko pogosto nudi boljše razmere za
izvajanje posamezne subspecialistične dejavnosti. Mali bolniki z motnjami

spanja in njihovi starši pa se brez težav
pripeljejo v Celje namesto v kakšen
drugi kraj. Kakovostne storitve ne zagotavljajo stene oz. naslov posamezne
zdravstvene ustanove, pač pa njena
»notranjost«, se pravi opremljenost in
predvsem ljudje, ki delujejo v takšni ustanovi. Za Otroški oddelek SB Celje lahko ponosno povem, da navkljub statusu splošnega pediatričnega oddelka
opravljamo marsikatero pediatrično
subspecialistično storitev na terciarnem nivoju.

povprečne obremenitve in predvsem
manjše možnosti za izvajanje najzahtevnejših subspecialističnih dejavnosti,
zaradi česar se nam podaljšujejo čakalne dobe za obravnavo v subspecialističnih ambulantah.

4. Katere bodo vaše prednostne naloge v prihodnjem letu in katere so tiste,
ki jih štejete med strateške?
Med prednostne naloge v prihodnjem
letu uvrščam predvsem ohranjanje
strokovne in varne obravnave otrok
na sekundarnem nivoju ter krepitev
3. V lanskem letu je v polnosti zaživel subspecialistične pediatrične dejavPUC. Kako ga ocenjujete in kakšen nosti z ustreznim ovrednotenjem stovpliv ima na oddelčno obravnavo?
ritev Otroškega oddelka ter razvojem
PUC je navkljub vsem začetnim teža- kadrov.
vam pomembna pridobitev za Otroški
oddelek, SB Celje in za širšo regijo. Poleg Strateška je predvsem usmeritev k subpediatrične nujne medicinske pomoči v specialistični pediatrični dejavnosti in
ZD Ljubljana je edini center v Sloveniji, pridobivanju novih programov ter
ki otrokom zagotavlja neprekinjeno storitev, saj bi želeli čim večjemu šte24-urno obravnavo s strani pediatra vilu kronično bolnih otrok omogočiti
vse dni v letu. Njegova umeščenost v SB spremljanje pri subspecialistu v domaCelje pa omogoča tudi odlično dosto- či regiji. V ta namen je nujna tudi krepnost do nujno potrebnih diagnostič- pitev sodelovanja z drugimi strokami
nih preiskav na enem mestu.
v regiji in širše. Želeli bi okrepiti tudi
izobraževalno dejavnost z oblikovaPUC je pomemben tudi za boljšo ka- njem učnega centra za dodiplomske
kovost in predvsem varnost oddelčne študente obeh medicinskih fakultet in
obravnave, saj se lahko v času nepre- širše izobraževanje specializantov pekinjenega zdravstvenega varstva de- diatrije, urgentne in družinske medižurni pediater na Otroškem oddelku cine ter tudi otroške nevrologije in pev celoti posveti hospitaliziranim bol- dopsihiatrije. Z novimi možnostmi, ki
nikom, medtem ko pediater v PUC op- jih odpira predvsem Center za motnje
ravi ustrezno triažiranje in obravnavo spanja otrok in mladostnikov pa bi si
akutno bolnih otrok. Žal pa se trenutno želeli tudi več znanstveno-raziskovalše vedno soočamo s pomanjkanjem ne dejavnosti.
zdravnikov za delo v PUC. Na ta račun
se morajo v delo PUC izdatno vključe- 5. Kateri je vaš življenjski moto?
vati predvsem specialisti pediatri Otro- Za plemeniti cilj se je vredno boriti tudi
škega oddelka, kar vodi v njihove nad- za ceno lastnega ugodja.

Romantika
Prelestno mladenko, ki ji že mesece dvori, Gorenjec
končno pregovori, da se usede v njegov avto in
se zapeljeta na izlet. Po krajši vožnji ustavi vozilo v
senci mogočne hrastove krošnje, jo prime za roke
in jo pogleda globoko v oči. Dekle zadrhti. Srce ji
začne hitreje utripati in mladenič ji zašepeta v uho:
»Ni mi lahko, toda nekaj te moram vprašati.«
Ona vsa raznežena in v pričakovanju: »Naj ti ne bo nerodno, kar vprašaj
me.«
On: »Ali boš kaj primaknila za bencin?«
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Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

V

začetku marca je vodenje Splošno kadrovsko pravnega sektorja prevzela Damjana Medved Arbeiter,
univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravosodnim izpitom. Večina zaposlenih se je še spominja kot
vodje Pravne službe ali pomočnice direktorja za splošno
kadrovsko pravni sektor, saj je pred leti že službovala v
naši bolnišnici. Želja po novih izzivih jo je leta 2008 odpeljala na celjsko Fakulteto za logistiko, ki je del Univerze v
Mariboru. Tam je lani dobila že tretji mandat za delovno
mesto tajnika fakultete, na katerem je skoraj 9 let organizirala in vodila delovne procese strokovnih služb fakultete, pripravljala gradiva za odločanje na organih Fakultete
za logistiko, pripravljala in koordinirala priprave programov dela, finančnih načrtov in poročil fakultete. V okviru
kadrovsko pravnega področja je koordinirala in vodila
delovnopravne zadeve, pripravo pogodb, javna naročila,
disciplinske postopke in še kaj. O tem, kakšne izzive vidi
na svojem novem delovnem mestu v bolnišnici, jo bomo
povprašali v naslednji številki Monitorja.

Damjana Medved Arbeiter

Upokojila se je Irena Pfeifer
Aleksandra Kovačič, posl. sek.
Direkcija

K

onec decembra, v mesecu blišča in pričakovanj, se je
upokojila naša dolgoletna sodelavka Irena Pfeifer.
Irena se je v Splošni bolnišnici Celje zaposlila leta 1995
kot tajnica strokovnega direktorja. To delo je opravljala
skoraj 22 let, vse do upokojitve. Bila je delavka, ki je znala
prisluhniti, pomiriti in izkazati sočutje vsakemu sogovorniku. Srečna je bila, da je lahko delala.
Čas je prehitro tekel in prišel je trenutek, ko se je zadnjič z
dvigalom povzpela do svoje pisarne, prebrala zadnjo pošto in opravila zadnje telefonske klice.
Poslovila se je z mešanimi občutki. Mogoče bo nenadoma preveč časa?! Odslej si bo morala drugače osmisliti
dneve, tedne in leta.
Sodelavci v direkciji ji želimo veliko razigranih dni z vnuki,
in da bi našla svoj cilj v nečem, kar jo bo zapolnjevalo in
jo veselilo. Verjamemo, da se bo spomnila na nas in nas
obiskala. Tudi mi se bomo spomnili nanjo – vedno samo
z lepimi mislimi.
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Damjana Medved Arbeiter, univ.
dipl. prav., vodja Splošno kadrovsko
pravnega sektorja
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Upokojitev Silvestra Skutnika, vodja
Tehničnega vzdrževanja
Robert Blazinšek, inž. les.
Tehnično vzdrževanje

N

a predzadnji dan leta 2016 se je zasluženo upokojil
Silvester Skutnik. Človek hitrih misli in korakov, pa
tudi besed, hitrih in ostrih, če je bilo treba. Nekaj človek
prinese s sabo na svet, večino pa se nauči, predvsem z
delom in ob delu, no ja, pa tudi iz knjig seveda.
V takratnem Zdravstvenem centru Celje se je naš Silvo
zaposlil 1. 2. 1978 kot vzdrževalec. Izkazal se je pri delu
in postal vodja OE Energetika in tehnično vzdrževanje v
Splošni bolnišnici Celje. Ta služba se je leta 2004 prestrukturirala v Tehnično vzdrževanje, ki ga je Silvo vodil vse do
upokojitve.
Poznal je skoraj vsakega zaposlenega in vsakdo je poznal
njega, če ne prej, ko je bilo treba kaj popraviti, urediti ali
odpreti prava vrata. Pripadnost bolnišnici je Silvo izkazoval na več načinov in nič mu ni bilo pretežko, sodeloval
je pri mnogih projektih in skrbel za urejenost okolja ter
uvajanje novosti.
V času vojne za Slovenijo bolnišnice skoraj ni zapustil. Kot
da bi šlo za njegov dom, je ravnal tudi v času obeh katastrofalnih poplav, leta 1990 in osem let kasneje. Njegova
zagnanost in delovna vnema sta lahko vzor mnogim, ki
poznajo zgolj ali samo rutino in jih ne zanima ustanova
kot celota.
Prav sodelovanje in izmenjava izkušenj ter znanj so bile
njegove močne karte, ko je bilo treba braniti argumente
za napredek in izboljšave. Uspelo mu je tudi zaradi njego-

Silvester Skutnik

ve karizmatičnosti in sposobnosti vodenja, znal je odpreti
vsaka vrata in našel pot do vsakega srca.
Sedaj bo naš Silvo v svojem idiličnem domačem okolju
s svojimi domačimi urejal, da bo vse prav delovalo in bo
lepo za oko in dušo. Z enim delom sebe pa bo še vedno z
nami in tudi mi ga bomo veseli, če se bo kdaj oglasil, kar
tako na hitro in bomo obudili kakšen spomin na skupno
preteklost v naši bolnišnici.

In memoriam –
Hinko Zupanc, dipl. inž. stroj.
Mag. Dejan Žohar, univ. dipl. inž. elekt.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

H

inko, zadnjih nekaj let si preživel
z nami, s sodelavci in poslovnimi
partnerji Splošne bolnišnice Celje.
Mirno lahko trdimo, da smo bili še
več, prijatelji. Veselili smo se vsakega
novega delovnega dne s tabo, saj si v
našo delovno sredino prinašal hudomušnost, iskrivost in pozitivno naravnanost. Zaradi tvojih pozitivnih lastnosti se nisi izogibal problemov ali se
jih prestrašil. Nasprotno: predstavljali

so ti le nov izziv, ki si ga vedno znova
sprejel in razrešil z vztrajnostjo, doslednostjo, predanostjo in zagrizenostjo.
Brez oklevanja si kadarkoli priskočil
na pomoč tistemu, ki jo je potreboval.
Hvala ti, dragi Hinko, za tvoje ogromne zasluge pri razvoju bolnišnice
na področju energetike. Najtrdneje
se nam bodo zasidrali v spomin veseli trenutki druženja s tabo, ko smo
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na podlagi tvojega ogromnega prispevka prejeli zasluženo priznanje
za energetsko učinkovit projekt na
Dnevih energetikov. Ta uspeh nas je
še bolj povezal, saj smo spoznali in
dokazali, da smo za ta cilj v timskem
duhu dihali in delali kot eno – in to se
zmore samo v delovni sredini z ljudmi
takšnega srca, kot si bil ti. Marsikdo bi
ob takšnem uspehu obstal na lovorikah in se prepustil nadaljnjemu toku.

Neverjetno smo bili presunjeni in
šokirani, ko smo izvedeli, da si hudo
zbolel. V vsakem od nas je kljuvalo
vprašanje: Zakaj ravno ti? Optimizem,
s katerim si nas vedno navduševal,
smo ti skušali povrniti z neizmerno
podporo pri kljubovanju težki in kruti
bolezni. Četudi je bolezen vedno bolj
napredovala, nismo obupali, saj smo
globoko želeli, da bi temne meglice,
ki so se vedno bolj zgrinjale nad tabo,
razpodili žarki sonca. Le tega si sam Hinko Zupanc

Dragi Hinko, hvala ti za vsako prijazno
besedo, topel pogled, dobro voljo in
konstruktivne rešitve. Hvala ti za skupne dni, ki smo jih lahko delili s tabo.
Ohranili te bomo v globokem in trajnem spominu. V imenu vseh sodelavcev in poslovnih partnerjev izrekamo
globoko sožalje tvoji družini in vsem
žalujočim.

Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po potnih nalogih) za obdobje
december 2016–februar 2017
Ime in priimek

NAZIV

Pričetek
izobraževanja

Kraj napotitve

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

MCQ Rewiew & Writing Meeting

5.–6. 12. 2016

SOPHIA
ANTIPOLIS

Bercko Boštjan, dr. med.

CE meeting Interventional school

16.–17. 12. 2016

LJUBLJANA

Nina Glavnik Poznič, dr. med.

CE meeting Interventional school

16.–17. 12. 2016

LJUBLJANA

Iwona Ewa Kosi, dr. med.

Antikoagulantno zdravljenje

9.–10. 12. 2016

LOGARSKA
DOLINA

Asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik,
Antikoagulantno zdravljenje
dr. med.

9.–10. 12. 2016

LOGARSKA
DOLINA

Renata Šibli, dr. med.

Antikoagulantno zdravljenje

9.–10. 12. 2016

LOGARSKA
DOLINA

Tadeja Pačnik Vižintin, dr. med.

Antikoagulantno zdravljenje

9.–10. 12. 2016

LOGARSKA
DOLINA

Andrej Mlakar, dr. med.

Obravnava otrok z razvojnim
zaostankom

2. 12. 2016

LJUBLJANA

Asist. dr. Dragan Kovačič, dr. med.

Uporabna kardiologija

27.–28. 1. 2017

PORTOROŽ

Prim. Matej Marinšek, dr. med.

Uporabna kardiologija

27.–28. 1. 2017

PORTOROŽ

Asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik, 1. mednarodni simpozij vaskularne
dr. med.
nevrologije

20. 1. 2017

LJUBLJANA

Stanka Habjanič, VMS

1. mednarodni simpozij vaskularne
nevrologije

20. 1. 2017

LJUBLJANA

Rozalija Šket, dipl. m. s.

1. mednarodni simpozij vaskularne
nevrologije

20. 1. 2017

LJUBLJANA

Stanka Habjanič, VMS

Sodobna nevrorehabilitacija bolnikov po
26.–27. 1. 2017
možganski kapi
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LAŠKO
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prinesel med nas, ko si nas še občasno obiskal, kolikor so ti še dopuščale
moči. Žal so obiski postajali vedno
redkejši in krajši, in tisto jutro, ko smo
izvedeli, da si izgubil boj, je v našo sredino zarezala neizmerna tišina, žalost,
besede na naših ustih so zamrle, otopeli pogledi in solze v očeh pa izrazile
vso našo bolečino ob zavedanju, da si
nas zapustil za vedno.

Marsikdo, vendar ne ti – Hinko! Ta
potrditev ti je dala nadaljnji zagon in
še večjo motivacijo za reševanje vsakodnevnih težav v bolnišnici. Znova
in znova si se trudil optimizirati prav
vse, kar je že od daleč samo zadišalo
po tehnični stroki.

MI , VI , ONI

Asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik, Sodobna nevrorehabilitacija bolnikov po
26.–27. 1. 2017
dr. med.
možganski kapi

LAŠKO

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. – Oskrba starostnika s poškodbo
svetnik
aksialnega skeleta

18.–19. 1. 2017

LJUBLJANA

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. – 7. tečaj: ukrepi zdravstva ob velikih
svetnik
nesrečah

26.–28. 1. 2017

NOVO MESTO

Barbara Hudournik, dr. med.

Neinvazivna dihalna podpora

13. 1. 2017

MARIBOR

Alja Jevšnik, dipl. fiziot.

Neinvazivna dihalna podpora

13. 1. 2017

MARIBOR

Petra Auser Šfafanič, ZT

1. strokovno srečanje triažnih med. sester 20. 1. 2017

LJUBLJANA

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.

Oskrba starostnika s poškodbo
aksialnega skeleta

18.–19. 1. 2017

LJUBLJANA

Asist. Andrej Strahovnik, dr. med.

7. tečaj: ukrepi zdravstva ob velikih
nesrečah

26.–28. 1. 2017

NOVO MESTO

Helena Poljanec, dipl. m. s

1. strokovno srečanje triažnih med. sester 20. 1. 2017

LJUBLJANA

Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.

Kaj mora danes vedeti management v zn 12. 1. 2017

LJUBLJANA

Cvetka Skale, dipl. m. s.

Spodbujanje in vzdrževanje dojenja

9.–11. 2. 2017

DEBELI RTIČ

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

10. mednarodni kongres o
hemodinamskem monitoringu

25. 2. 2017

ZAGREB

Andreja Doberšek, dipl. m. s

Vloga ms pri obravnavi otroka s
cerebralnim broksizmom – krči

16. 2. 2017

CELJE

POPRAVEK
V prejšnji številki pri objavi aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih sodelavcev iz Oddelka za laboratorijsko
medicino nismo zapisali strokovnih nazivov, zato tokrat objavo ponavljamo. Za napako se vsem opravičujemo.
Anita Božnik, mag. lab. biom.

5. slovenski kongres klinične kemije in
laboratorijske medicine

30. 9.–1. 10. 2016 PORTOROŽ

Veronika Oblak, dipl. inž. kem. tehn.

5. slovenski kongres klinične kemije in
laboratorijske medicine

30. 9.–1. 10. 2016 PORTOROŽ

Irena Žužek, mag. lab. kem. tehn.

5. slovenski kongres klinične kemije in
laboratorijske medicine

30. 9.–1. 10. 2016 PORTOROŽ

Nuša Jakopič, dipl. inž. lab. biom.

5. slovenski kongres klinične kemije in
laboratorijske medicine

30. 9.–1. 10. 2016 PORTOROŽ

Zaključeni študiji zaposlenih
• Bojan Đakovič je 28. 9. 2016 zaključil visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec in pridobil strokovni naslov »diplomirani zdravstvenik (VS)«
• Barbara Zelič je 5. 1. 2017 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki zdravstveni
šoli Celje in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Helena Kovač je 6. 1. 2017 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki zdravstveni
šoli Celje in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Helena Korošec Jagodič, dr. med., je 20. 1. 2017 zaključila podiplomski doktorski študij na Medicinski fakulteti
Ljubljana in pridobila znanstveni naslov »doktorica znanosti«
• Klementina Meklav, dipl. m. s., je 17. 2. 2017 zaključila podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Fakulteti za
zdravstvene vede Maribor in pridobila strokovni naslov »magistrica zdravstvene nege«
• Mojca Turnšek je 17. 2. 2017 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki zdravstveni
šoli Celje in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Daša Podgoršek, dr. med., je 23. 2. 2017 zaključila podiplomski doktorski študij na Medicinski fakulteti Ljubljana in pridobila znanstveni naslov »doktorica znanosti«
IZVOLITEV V NAZIV
• Lina Savšek, dr. med., svetnik, je izvoljena v naziv asistentke za področje nevrologije. Izvolitvena doba traja od
19. 12. 2016 do 19. 12. 2019.
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Delovni jubileji v mesecih januar in marec 2017

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v
DECEMBRU, JANUARJU IN FEBRUARJU)

10 LET
1. Tina Lupša, Oddelek za hematologijo in onkologijo
2. Bojana Matek, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
3. Andrejka Pušnik, Otroški oddelek kirurških strok
4. Mojca Sever, Dermatovenerološki oddelek
5. Aleš Stopar, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin

Stanje zaposlenih na dan 28. 2. 2017: 1937 delavcev
Prihodi v decembru, januarju in februarju 2017
• 11 zdravnikov specialistov
• 3 zdravniki specializanti
• 2 zdravnika brez specializacije/zdravnika po
opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
• 7 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
opravljenem sekundariatu (pripravnikov)
• 1 logoped III
• 2 fizioterapevta
• 3 radiološki inženirji
• 11 dipl. medicinskih sester v reševalnem vozilu
• 2 dipl. medicinski sestri v anesteziji
• 3 srednja medicinska sestra v negovalni enoti
• 1 diplomirana medicinska sestra v negovalni
enoti
• 22 srednjih medicinskih sester v urgentnem vozilu
• 1 farmacevt III
• 1 srednja medicinska sestra v negovalni enoti –
pripravnik
• 1 bolničar negovalec, spremljevalec – pripravnik
• 1 inženir tehničnih strok VII/1
• 1 vzdrževalec IV
• 7 zdravstvenih administratork
• 1 kadrovik VII/1
• 1 vodja II

20 LET
1. Stanka Bercko, Očesni oddelek
2. Irena Gril, Oddelek za laboratorijsko medicino
3. Božica Koritnik, Kardiološki oddelek
4. Aleksandra Krznar, Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
5. Albina Rezar Planko, Oddelek za hematologijo in
onkologijo
6. Nataša Smodej, Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke
7. Aleš Žnidar, Elektro delavnica in medicinski plini
30 LET
1. Breda Hrovatič, Oddelek za laboratorijsko medicino
2. Simona Slemenšek, Kuhinja
3. Jožica Verdev, Oddelek za ortopedijo in športne
poškodbe
4. Zlata Vrenko, Telefonska centrala
5. Nena Centrih, Kuhinja

Odhodi v decembru, januarju in februarju 2017
• 6 zdravnikov specialistov
• 1 zdravnik specializant
• 7 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
opravljenem sekundariatu (pripravnikov)
• 1 inženir laboratorijske biomedicine
• 1 laboratorijski tehnik III
• 1 fizioterapevt II
• 1 radiološki inženir dozimetrist
• 1 radiološki inženir III
• 1 diplomirana medicinska sestra v urgentni dejavnosti
• 1 diplomirana medicinska sestra v anesteziji
• 1 diplomirana medicinska sestra v intenzivni
terapiji III
• 1 diplomirana babica v negovalni poporodni
negi
• 2 diplomirani medicinski sestri v negovalni enoti
• 5 srednjih medicinskih sester v negovalni enoti
• 1 spremljevalec bolnikov
• 1 poslovni sekretar
• 1 vodja VI
• 5 servirk III
• 3 zdravstvene administratorke V

Vsem jubilantom čestitamo!

ČAS
Tri stvari so težke: varovati skrivnost,
trpeti krivico in dobro izkoristiti čas.
Italijanska modrost

Sovražim misel na čas. Vedno se vtihotapi,
kadar smo srečni in vzame vso čarobnost večnosti,
ki jo ima trenutek sreče.
		
Elza Budau
DAROVANJE
Vonj po vrtnici vedno ostane tudi na roki,
ki jo podarja.
		
Heda Bejar
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MI , VI , ONI

Stanje zaposlenih na
dan 28. 2. 2017
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8. tradicionalno srečanje izvajalcev
programa ZORA v celjski regiji
Prim. izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med.
Oddelek za patologijo in citologijo

V

Splošni bolnišnici Celje je 17. januarja 2017 potekalo 8. tradicionalno srečanje strokovnjakov z vseh
področij, ki sodelujemo v državnem
programu ZORA. Srečanje že od leta
2010 organizirata Oddelek za patologijo in citologijo Splošne bolnišnice
Celje ter Nacionalni inštitut za javno
zdravje, Območna enota Celje. Letos
so se poleg zdravstvenih strokovnjakov (ginekologov in medicinskih sester, citologov, presejalcev, patologov
in strokovnjakov javnega zdravja) iz
celjske regije srečanja udeležili tudi
mnogi iz mariborske, ljubljanske, koroške in zasavske regije.

ki sta pohvalila vztrajnost organizatoric in poudarila pomen dobrega
sodelovanja med različnimi strokovnjaki. S strani soorganizatorja nas je
nagovorila predstojnica Območne
enote Celje Nacionalnega inštituta za
javno zdravje, prim. dr. Alenka Trop
Skaza, dr. med., ki se srečanj z zanimivimi predavanji aktivno udeležuje že
od vsega začetka.

Urška Ivanuš, dr. med., je v sodelovanju z izr. prof. dr. Majo Primic Žakelj,
dr. med., vodjo Državnega programa
ZORA, pripravila prispevek o rezultatih programa ZORA v celjski regiji v letih 2013 do 2015. Pregledanost žensk
v državnem programu za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb na
materničnem vratu ZORA je v celjski
regiji nad slovenskim povprečjem,
kot vsa leta je najvišja v starostnih
skupinah med 20 in 50 let. Po 50. letu
je pregledanost žensk žal še vedno
krepko pod želeno mejo 70 odstotkov, kar se odraža v večji obolevnosti
za rakom materničnega vratu v tej
starostni skupini. Prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med., je kot vsako leto
pripravila natančen pregled in analizo primerov, pri katerih je bil v letu
Pozdravni nagovor direktorja Splošne
2016 RMV odkrit ali zdravljen v celjski
bolnišnice Celje, gospoda Marjana Ferjanca bolnišnici. Lani je bilo takih bolnic 14
in večina jih ni hodila na redne gineSrečanje je bilo namenjeno spremljanju pojavnosti raka materničnega
vratu in delovanju programa ZORA,
analizi uspešnosti dela ginekologov,
citologov, patologov in vseh ostalih,
ki delujejo na tem področju, predstavljeni pa so bili tudi nekateri drugi zanimivi ginekološki problemi in
teme s področja javnega zdravja. Ena
od tem je bila namenjena cepljenju
proti okužbam s HPV (humanimi papilomavirusi), saj je na tem področju
nekaj novosti.

kološke preglede. Pri teh ženskah je
bolezen običajno odkrita v napredovalih stadijih, ko je možnost za popolno ozdravljenje bistveno manjša.
Daja Šekoranja, dr. med., z Oddelka za
patologijo in citologijo, in Kaja Rebek,
dr. med., z Oddelka za ginekologijo
in porodništvo, sta v sodelovanju s
soavtoricami razširili raziskavo iz preteklega leta in pripravili obširno analizo konizacij v letih 2013 do 2015.
Luka Žgur, univ. dipl. biol., je poslušalce seznanil s tehnično obdelavo
vzorca v histološkem laboratoriju,
ekipa citološkega laboratorija pa je
predstavila novo imunocitokemično barvanje p16/Ki67, ki nam lahko
pomaga pri odkrivanju predrakavih
sprememb višje stopnje na materničnem vratu.
Prof. dr. Iztok Takač, dr. med., je s sodelavci iz UKC Maribor pripravil prispevek o širjenju malignih celic raka
endometrija pri histeroskopiji, ki je
bilo po njihovi raziskavi statistično
značilno višje kot pri kiretaži maternične votline.
Iztok Ditz, dr. med., je analiziral umetne prekinitve nosečnosti v letu 2016
in pripravil res zanimivo predavanje.
Pred letom 2011 so na ginekolo-

Pred začetkom srečanja sta udeležence pozdravila direktor bolnišnice
mag. Marjan Ferjanc in strokovni direktor asist. Franci Vindišar, dr. med., Udeleženci 8. tradicionalnega srečanja izvajalcev programa ZORA v celjski regiji
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tudi z nižjim socialnim in ekonomskim položajem v tej regiji.
Udeleženci so aktivno sodelovali na
interaktivni delavnici z naslovom
»Ukrepanje ob patološkem brisu«,
razprava pa se je nadaljevala tudi ob
tradicionalno dobri pogostitvi, ki so
jo pripravili naši sodelavci iz kuhinje.
Ne nazadnje smo tudi zaradi njih prepoznavni širom po Sloveniji.
Zahvaljujem se vsem predavateljem
in drugim, ki so kakorkoli pripomogli
k uspešni izvedbi tega tradicionalnega dogodka. Predvsem pa iskrena
hvala vodstvu bolnišnice, predvsem
direktorju mag. Ferjancu in strokovnemu direktorju mag. Vindišarju –
brez njune podpore izvedba srečanja
kljub dobri volji in entuziazmu organizatoric ne bi bila mogoča.

Primer uporabe 3D tiskanja pri oskrbi
poškodbe obraznega skeleta
Mag. Matej Delakorda, dr. med.

Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

N

a Oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno
kirurgijo naše bolnišnice že tradicionalno oskrbujemo poškodbe obraza. Ker se ukvarjamo tudi z estetsko kirurgijo, endoskopsko kirurgijo obnosnih votlin in rekonstrukcijo mehkih tkiv po odstranitvi kožnih karcinomov,
to področje dobro poznamo. Pri kompleksnejših poškodbah, ki zajemajo spodnjo čeljust, sodelujemo z maksilofacialnimi kirurgi. Zaradi pomembnosti vsebine imajo
posebno mesto zlomi orbite. Ob zamujeni ali nepravilni
oskrbi imajo lahko poškodovanci resne težave zaradi
motene funkcije ali videza. Eni od zlomov, ki so za oskrbo zahtevnejši, so tisti, ki zajemajo zadnji del dna orbite
Slika 2: CT obnosnih votlin, koronarno

(t. i. ”blow out frakture”), saj se na tem mestu dno dvigne
in približa pomembnim strukturam (mišice zrkla, vidni
živec, žile). Ob močnejših udarcih tanka spodnja stena
orbite popusti in se po načinu “trap door” vboči proti čeljustnemu sinusu, v frakturni poki pa ostane ujeta orbitalna vsebina. Zaradi tega je spremenjen volumen orbite in
motena bulbomotorika.

Slika 1: CT leve orbite, sagitalno

Pridružene so lahko tudi senzibilitetne motnje srednje
tretjine obraza. Pri kirurški oskrbi te zlome po repoziciji
učvrstimo z umetnimi materiali (titanove mreže), ki nadomestijo poškodovano dno. Ker je prikaz zadnjega dela
39
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tošolk, v celjski regiji pa 53 odstotkov. Pomemben podatek je, da se
proti HPV okužbi lahko cepijo tudi
starejša dekleta, če se starši za njihovo cepljenje v 6. razredu osnovne
šole niso odločili. O cepljenju otroka
proti HPV namreč odločajo starši do
otrokovega petnajstega leta starosti,
po tem letu pa se lahko mladostnice
odločijo same. Če se starši odločijo za
cepljenje svojih otrok proti HPV, s tem
zmanjšajo tveganje, da bodo njihovi
otroci zboleli zaradi rakov, povezanih
Prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., z okužbami s HPV.
nas je seznanila z zaščito pred HPV
okužbo s cepljenjem. Novost je 9-va- Nuša Konec Juričič, dr. med., je v
lentno cepivo, saj smo doslej v Slo- zadnjem predavanju spregovorila o
veniji uporabljali le 2- in 4-valentno. profilu zdravja v slovenskih občinah.
V šolskem letu 2015/2016 je bilo v Obolevnost je izrazito višja v vzhodSloveniji cepljenih 44 odstotkov šes- ni Sloveniji, kar je verjetno povezano
ško porodniškem oddelku opravljali
umetne prekinitve nosečnosti samo
na kirurški način, danes pa večinoma
medikamentozno.
Posebno smo ponosni, da na naših
srečanjih vsako leto aktivno sodelujejo tudi pri našem delu nepogrešljive
medicinske sestre. Letos je Vivijana
Ograjenšek, dipl. m. s., v sodelovanju
z Marico Miklavc, m. s., predavala o
izkušnjah pri naročanju bolnic na preventivne preglede.
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orbite zaradi vitalnih struktur otežen, je lahko oblikovanje mreže, ki bo vstavljena, zahtevno opravilo.
Napredek tehnologije je omogočil lažjo oskrbo teh
poškodovancev. 3D tiskanje je v začetku osemdesetih let
prejšnjega stoletja izumil Charless Hunt in ga poimenoval
stereolitografija. Kasneje je ustanovil družbo 3D Systems,
ki je prva izdelala komercialni tiskalnik. Vse od takrat ta
tehnologija postaja vse cenejša in dostopnejša končnim
uporabnikom na različnih področjih. Danes je možno na
ta način natisniti od orožja in avtomobilskih delov do
oblek in nakita. Tehnologija 3D tiskanja nudi možnost
personalizacije izdelka, zato je zelo uporabna tudi v medicini, kjer se uporablja za proizvodnjo umetnih tkiv in organov, posamezniku prilagojenih protetičnih pripomočkov, implantantov in anatomskih modelov. Prispevke o
možnostih uporabe v medicini objavljajo v Springerjevi
reviji 3D printing in medicine. Na spletu je tudi portal za
izmenjavo različnih modelov za uporabo v biomedicinskih znanostih (NIH 3d print exchange).

ira mrežni model kosti, ki se izvozi v STL formatu. Ta se
uporablja za stereolitografijo in ga podpirajo vsi obstoječi stroji za 3D tiskanje. Tiskanje je bilo opravljeno na
stroju EOSINT P385 s pomočjo tehnologije SLS (selective
laser sintering) pri kateri poliamidne delce PA2200 med
seboj poveže laserski žarek. Natančnost tako dobljenega
modela je 0,15 mm. Omogoča nam, da lahko obliko osteosintetskega materiala, ki ga bomo vgradili v orbito, že
pred posegom natančno pripravimo na 3D modelu. Tako
se izognemo manipulaciji v zadnjem delu orbite in dosežemo boljše prileganje.

Slika 5: RTG obnosnih votlin-stranska projekcija, pooperativno

Slika 3, 4: 3D print srednje tretjine obraza z ostesintetskim materialom (Foto: Matej Kolar)

Pri predstavljenem bolniku smo si s subciliarnim pristopom prikazali zlom dna orbite, reponirali mehka tkiva orbite, ki so bila ujeta v zlom, in dno učvrstili z vnaprej pripravljenim osteosintetskim materialom (Synpor) ter ga z
vijaki fiksirali na infraorbitalni lok. Ob operaciji je poškodovanec dobival antibiotično zaščito in antiedematozno
zdravilo. Pooperacijski potek je bil brez posebnosti, zato
je bil po oftalmološkem pregledu, pri katerem so potrdili nemoteno bulbomotoriko, odpuščen. V naslednjih
tednih so postopoma izginile tudi parestezije po obrazu.

DAROVANJE
Življenje spodbuja življenje.
Energija ustvarja energijo.
Ko se razdajaš, postajaš bogat.
Sarah Bernhardt
Predstavljam primer 34-letnega poškodovanca, ki je pri
igranju košarke dobil udarec v področje levega očesa. Po
poškodbi je krvavel iz leve nosnice, opažal je parestezije
po levem licu in dvojne slike pri pogledu navzdol. Motenj griza ali vida ni navajal. CT je pokazal, da gre za zlom
srednjega in zadnjega dela dna leve orbite po tipu “blow
out”. Po opravljenih potrebnih rekonstrukcijah smo s sodelovanjem radiološkega inženirja pri podjetju Ekliptik
d.o.o. iz Ljubljane naročili 3D model obraznega skeleta. Ta
se izdela tako, da se napravi zrcalna slika nepoškodovane
orbite, nato pa se s programsko opremo EBS rekonstru-
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OSEBNOST
Vse, kar izumi genij, je videti tako preprosto.
Vsak je prepričan, da bi sam lahko prišel do tega.
Ampak za genija je značilno,
da je podoben vsakomur, njemu pa nihče.
Honoré de Balzac

Dr. Manja Antonič, dr. med.
Oddelek za bolezni ledvic in dializo

D

ializni bolniki potrebujejo za
dobro hemodializo tudi dober
žilni pristop, ki ga najbolje zagotavlja
arterio-venska fistula (nativna, tj. iz
lastne arterije in vene ali graft, tj. žila
iz umetnega materiala, ki povezuje
arterijo in veno). Priporočljiv pretok
krvi skozi nativno fistulo je več kot
400 ml/min oziroma skozi graft več
kot 600 ml/min. Pri vsaki hemodializi
zbodemo fistulo z dvema iglama, ki ju
imenujemo arterijska (kri dovaja proti
aparatu) in venska (kri dovaja nazaj
v bolnika), čeprav sta obe v fistulni
veni. Zbadamo torej le venski del A-V
fistule.

ka, podaljšana krvavitev iz fistule po
koncu dialize, nastajanje anevrizem
na fistulni veni itd. Če fistula ne deluje
dobro, pride tudi do recirkulacije krvi,
ko se očiščena kri v venski igli vrača
nazaj k arterijski igli in ponovno v
aparat, večji volumen bolnikove krvi
pa ostane nedializiran. Recirkulacija
zmanjša učinkovitost dialize. Najbolje
je, kadar je recirkulacija 0 %.
Japonsko podjetje Nipro je razvilo aparat, ki omogoča neinvazivni
nadzor pretoka skozi A-V fistulo in
meritev recirkulacije s pomočjo ultrazvočne dilucijske metode. Metoda deluje po principu relativne spremembe v hitrosti zvoka ob injekciji
10 ml enkratnega odmerka fiziološke raztopine v vensko linijo. Na arterijsko in vensko linijo nastavimo
ultrazvočna senzorja, ki zaznavata
spremembo hitrosti zvoka glede na
dilucijo krvi s fiziološko raztopino, in
tako dobimo podatek o pretoku krvi
skozi fistulo in o recirkulaciji. Nizek

Aparat NephroFlow

Smernice (K/DOQI 2006) za obravnavo žilnih pristopov priporočajo pregled A-V fistule vsaj enkrat mesečno,
s čimer želimo izključiti nastajajočo
trombozo ali stenozo fistule in ukrepati, preden fistula preneha delovati. Ugotavljanje stenoze ali delne
tromboze na A-V fistuli je objektivno
možno z ultrazvočno-doplerskim
pregledom fistule, česar pa zaradi
pomanjkanja časa in usposobljenih
zdravnikov ni možno rutinsko opravljati pri vseh bolnikih vsak mesec.
Pomagamo si lahko tudi z drugimi
kazalci, ki kažejo, da je s fistulo nekaj
narobe: nizek krvni pretok črpalke
med hemodializo, visok venski tlak
na aparatu, slaba zdializiranost bolni- Predstavitev aparata

41

pretok skozi fistulo v kombinaciji z
visoko recirkulacijo kaže na stenozo
v višjem delu fistule, nizek pretok
skozi fistulo brez recirkulacije pa na
stenozo med iglama. Uporaba aparata je hitra, enostavna, meritev je
možna med izvajanjem hemodialize,
opravi pa jo lahko kdorkoli od zdravstvenega osebja.
Aparat NephroFlow je novost na svetovnem trgu. Sredi februarja smo v
bolnišnici skupaj z zastopnikom proizvajalca pripravili predstavitev aparata za zdravnike nefrologe iz Slovenije
in Hrvaške in bili nad njegovo uporabnostjo navdušeni. Nekaj praktičnih izkušenj in še objektivnejšo oceno pa bomo lahko dobili s testiranjem
naprave, saj nam bo zastopnik omogočil testno obdobje. Tako bomo prvi
dializni center v Sloveniji, ki bo lahko
svojim bolnikom omogočil pregled
fistul s to metodo. Upamo, da bo to
lahko postala stalna praksa v našem
centru tudi v bodoče.
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Nove možnosti obravnave žilnega
pristopa pri hemodializnih bolnikih

Z DRAVS T VE NA NE G A

Obravnava dementnega pacienta v
bolnišničnem okolju
Mojca Turnšek, dipl. med. sestra
Urgentni center

P

odaljševanje življenjske dobe je vzrok za čedalje več
starejših. Vsak deseti v starosti nad 65 let, vsak peti v
starosti nad 80 let in vsak tretji v starosti nad 85 let zboli
za demenco. Posledice demografskih sprememb v Sloveniji se kažejo tudi pri delu izvajalcev zdravstvene nege v
somatskih bolnišnicah. Med pacienti je vedno več starostnikov z demenco.
DE-MENS – beseda pomeni upadanje razuma. Možganske funkcije se toliko poslabšajo, da to vpliva na človekovo vsakodnevno življenje in delovanje. Demenca je
zmanjšana sposobnost pomnjenja, razumevanja, govora, orientacije in presoje. Postopno prizadene umske
sposobnosti do take mere, da človek ni več sposoben
skrbeti sam zase. Demenca je bolezen, ki povzroča spremembe na možganskih celicah, do katerih pride zaradi
oblog (proteini), ki tam nastajajo. Na to, zakaj se to zgodi
in kako jih odstraniti, znanost trenutno ne pozna odgovora. Zdravila za demenco ni. Vsa zdravila, ki so na voljo,
le blažijo spremljajoče težave in delno zaustavijo napredovanje bolezni. Bolezen v povprečju traja od 10 do 15
let. Je velik problem in obremenitev za svojce ter celotno
družbo. Demenca in tudi osebe z demenco so še vedno
stigmatizirane.

»Demenca je zmanjšana sposobnost pomnjenja, razumevanja, govora, orientacije in presoje. Postopno prizadene umske sposobnosti do
take mere, da človek ni več sposoben skrbeti
sam zase.«

Osebe z demenco prihajajo v splošne bolnišnice zaradi
enakih razlogov kot starejši ljudje na splošno, npr. akutne bolezni, možganske kapi, padca ali zloma kolka. Slovenski zdravstveni sistem glede zdravljenja demence ne

sledi potrebam demografske slike. Tudi zakonodaja ni
prilagojena obravnavi dementnih pacientov v somatskih
bolnišnicah. Sodobna znanstvena dognanja pri obravnavi oseb z demenco vse bolj izpostavljajo nemedicinske
pristope in celostno obravnavo dementnega pacienta.
Nepogrešljiv član multidisciplinarnega tima pri skrbi za
dementnega pacienta je tudi izvajalec zdravstvene nege.
Zadnja leta lahko zasledimo več raziskav o obravnavi dementnih pacientov na področju klinične prakse in socialnovarstvenih zavodov. Nasprotno je raziskav o obravnavi
pacientov v somatskih bolnišnicah v slovenskem prostoru zelo malo.

»Sodobna znanstvena dognanja pri obravnavi
oseb z demenco vse bolj izpostavljajo nemedicinske pristope in celostno obravnavo dementnega pacienta.«

V Splošni bolnišnici Celje smo v letu 2016 izvedli raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti, kakšna je obravnava
dementnega pacienta v bolnišničnem okolju. V ta namen
smo oblikovali šest raziskovalnih vprašanj:
- Kako pogosto se izvajalci zdravstvene nege v Splošni
bolnišnici Celje pri svojem delu srečujejo s pacienti, ki
jim je bila postavljena diagnoza demenca, in kako prepoznavajo simptome demence?
- Kakšni so pristopi oziroma metode obravnave dementnih pacientov v Splošni bolnišnici Celje?
- Kako izvajalci zdravstvene nege v Splošni bolnišnici
Celje komunicirajo z dementnimi pacienti?
- Katere vrste posebnih varovalnih ukrepov (PVU) pri
delu z dementnimi pacienti uporabljajo v Splošni bolnišnici Celje in iz kakšnih razlogov?
- Ali se izvajalci zdravstvene nege v Splošni bolnišnici
Celje v primeru uporabe PVU pri dementnih pacientih
soočajo z etičnimi dilemami?
- Katere so največje težave izvajalcev zdravstvene nege
pri obravnavi dementnih pacientov v Splošni bolnici
Celje?
Raziskava je potekala v januarju 2016. Vanjo je bilo vključenih 97 izvajalcev zdravstvene nege s šestih izbranih
oddelkov: Travmatološki oddelek, Oddelek za splošno
in abdominalno kirurgijo, Nevrološki oddelek, Oddelek
za bolezni prebavil, Oddelek za bolezni ledvic in dializo
ter Oddelek za žilno kirurgijo. V raziskavi je sodelovala
polovica zaposlenih izvajalcev zdravstvene nege na posameznem oddelku, poleg tega je bilo število razdeljenih
anketnih vprašalnikov sorazmerno stopnji izobrazbe. Pravilno izpolnjenih je bilo 90 anketnih vprašalnikov. Več kot
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»Z izsledki raziskave bi lahko podkrepili potrebo po dodatnem strokovnem izobraževanju o
demenci in delu z dementnimi pacienti, potrebo po superviziji v gerontološki zdravstveni
negi ter potrebo po ureditvi delovnih pogojev,
s čimer mislimo predvsem omogočanje stalnega nadzora nad dementnimi pacienti v primeru uporabe PVU.«

80 odstotkov anketirancev je bilo ženskega spola, polovica je bila stara od 31 do 40 let. Med anketiranimi izvajalci
zdravstvene nege je bilo slabih 59 odstotkov po izobrazbi
srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Največ anketirancev (26,7 odstotkov) je bilo zaposlenih na
Oddelku za bolezni ledvic in dializo. Več kot ena tretjina
anketirancev je bila na svojem oddelku zaposlena od 6
do 15 let.

»Zdravstveni delavci v somatskih bolnišnicah
imamo nekaj znanja o prepoznavi dementnega
pacienta, precej manj pa o ustreznem odzivu
na pacientove reakcije, o ustreznem komuniciranju s pacientom, posebej malo pa o ustrezni
prepoznavi bolečine.«

pogostost soočanja z etičnimi dilemami glede uporabe
PVU pri dementnih pacientih in dojemanju težav pri delu
z njimi.

Rezultati raziskave so pokazali, da se izvajalci zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Celje pri svojem delu zelo
pogosto srečujejo z dementnimi pacienti. Pri obravnavi le-teh načeloma nimajo težav ne s prepoznavanjem
simptomov in ne s komuniciranjem. Problem predstavlja
pomanjkanje časa, ki bi ga medicinsko osebje lahko namenilo posameznemu pacientu ter uporabi vedenjskih in
psihosocialnih pristopov. Kljub navedenemu se postavlja
vprašanje o znanju izvajalcev zdravstvene nege s področja oskrbe dementnih pacientov. Zdravstveni delavci v
somatskih bolnišnicah imamo nekaj znanja o prepoznavi
dementnega pacienta, precej manj pa o ustreznem odzivu na pacientove reakcije, o ustreznem komuniciranju
s pacientom, posebej malo pa o ustrezni prepoznavi bolečine. Prav tako menimo, da v somatskih bolnišnicah v
primerjavi z ustanovami in oddelki, na katerih so specia-

Z izsledki raziskave bi lahko podkrepili potrebo po dodatnem strokovnem izobraževanju o demenci in delu z dementnimi pacienti, potrebo po superviziji v gerontološki
zdravstveni negi ter potrebo po ureditvi delovnih pogojev, s čimer mislimo predvsem omogočanje stalnega nadzora nad dementnimi pacienti v primeru uporabe PVU.
V zvezi z zadnjim bi podali predlog, da bi bili pacienti z
demenco nameščeni skupaj v eno sobo v okviru določenega oddelka.

»V primeru uporabe PVU se več kot polovica anketirancev pogosto sooča z etičnimi dilemami,
dobri dve tretjini pa uporabo PVU dojemata kot
stresno, nehumano, poniževalno in travmatično
za pacienta. Na splošno pa delo z dementnimi
pacienti dojemajo kot zelo strokovno in psihofizično naporno.«
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lizirani za obravnavo takšnih pacientov, nimamo primernih možnosti za poglobljeno delo z dementnimi pacienti.
V zvezi z uporabo PVU ima Splošna bolnišnica Celje posebna organizacijska navodila, za katera se je izkazalo, da
jih velika večina anketirancev pozna in v primeru potrebe
uporabe PVU tudi upošteva. V primeru uporabe PVU se
več kot polovica anketirancev pogosto sooča z etičnimi
dilemami, dobri dve tretjini pa uporabo PVU dojemata kot stresno, nehumano, poniževalno in travmatično
za pacienta. Na splošno pa delo z dementnimi pacienti
dojemajo kot zelo strokovno in psihofizično naporno.
Izpostavimo lahko vpliv izobrazbe in delovne dobe na
pogostost srečevanja z dementnimi pacienti pri delu,

S VE T U JE MO, POJAS NJUJE MO

Pravni kotiček
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Kadrovska služba

NAPREDOVANJE
V mesecu marcu v javnem sektorju kot vsako leto poteka
ocenjevanje delovne uspešnosti delavcev za napredovanje. Napredovanje vseh javnih uslužbencev v plačne
razrede poleg Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
podrobneje ureja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.
Vodja organizacijske enote mora najprej do 15. marca izvesti postopek ocenjevanja delavca. Z oceno ga je dolžan
seznaniti, pri čemer delavec tudi podpiše ocenjevalni list.
Če ocenjevalnega lista ne podpiše, to ne pomeni nestrinjanja z oceno. Podpis na ocenjevalnem listu je potreben
zaradi dokazovanja o seznanitvi z oceno. Če delavec ocenjevalnega lista iz različnih razlogov noče podpisati, ocenjevalec naredi zaznamek o nepodpisu.
Nato mora v naslednjih 15 dnevih ugotoviti, ali javni
uslužbenec izpolnjuje pogoje za napredovanje v plačni
razred in če jih, mu mora izročiti pisno obvestilo o napredovanju, o številu plačnih razredov napredovanj in o
plačnem razredu osnovne plače. Hkrati mu mora izročiti
tudi aneks k pogodbi o zaposlitvi. Javni uslužbenec tako
napreduje v plačni razred s 1. aprilom 2017, višjo plačo
pa začne prejemati od 1. decembra 2017 dalje (skladno z
ukrepi na področju plač).
Delavec mora za napredovanje v plačne razrede hkrati
izpolniti dva pogoja:
- vsaj tri leta napredovalnega obdobja ter
- ustrezno število točk na podlagi treh letnih ocen.
Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja
oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, delavec pa je
ta čas delal na delovnih mestih, za katere je predpisana
enaka stopnja strokovne izobrazbe. Treba je opozoriti, da
se zaradi interventnih ukrepov leti 2011 ter 2014 ne štejeta v napredovalno obdobje.

Drugi pogoj – ustrezno število točk – delavec izpolni na
podlagi treh letnih ocen. Kljub temu, da se leti 2011 in
2014 ne štejeta v napredovalno obdobje, je delodajalec
delavce v teh letih moral oceniti, oceni pa se morata upoštevati pri ugotavljanju pogojev za napredovanje v plačne razrede. Zaradi tega imajo lahko delavci večje število
letnih ocen kot let napredovalnega obdobja. Kljub temu
pa se upoštevajo zgolj tri letne ocene, vendar tiste, ki so
za javnega uslužbenca najugodnejše.
Če se delavec z oceno ne strinja, lahko, v skladu z določili
17. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, zahteva preizkus ocen pred komisijo. V takem primeru mora
direktor v roku 15 dni od vložitve zahteve imenovati komisijo. Komisijo sestavljajo trije delavci z najmanj enako
stopnjo izobrazbe, kot je zahtevana za delovno mesto
delavca, ki je zahteval preizkus ocene.
Komisija se sestane na seji, na katero sta pisno vabljena
delavec, ki je zahteval preizkus ocene, in nadrejeni, ki ga
je ocenil. Delavca lahko zastopa reprezentativni sindikat,
lahko pa ga zastopa tudi odvetnik.
Na seji komisije se piše zapisnik. Komisija se seznani z gradivom – oceno in obrazložitvijo ocene ter nato zasliši delavca in njegovega nadrejenega, če sta se vabilu na sejo
odzvala. Komisija pred odločanjem ugotovi, ali so bila pri
ocenjevanju javnega uslužbenca upoštevana vsa merila,
ki jih določa Uredba o napredovanju javnih uslužbencev,
in se na navedena merila lahko opre tudi pri sprejemu
svoje odločitve.
Komisija odloči s sklepom, in sicer lahko oceno potrdi,
lahko pa jo tudi spremeni. Svojo odločitev mora obrazložiti in delavcu izdati sklep ter ga v vednost posredovati
tudi njegovemu nadrejenemu.
Odločitev komisije je dokončna. Zoper to odločitev pa
lahko delavec uveljavlja sodno varstvo v skladu z zakoni,
ki urejajo delovna razmerja.

Jezikovni kotiček
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

Pravilen zapis delovnega časa
V prejšnji številki Monitorja sem opozorila na pravilen zapis
ure. Ta je povezan tudi s pravilnim zapisom delovnega časa,
npr. na vratih trgovin, javnih ustanov, gostinskih objektov…
Za navedbo delovnega časa »od xx do xx« imamo dve
možnosti zapisa: z besedo ali simbolom. Kot simbol uporabljamo pomišljaj, ki ga v nasprotju z običajno rabo pišemo stično (brez presledkov, t. i. predložni pomišljaj).
Pravilni zapisi z besedo so torej lahko:

Delovni čas trgovine je od 8. do 20. ure. Knjižnica je odprta od 7h do 15h. Uradne ure odvetniške pisarne so od
9.00 do 16.30.
Pravilni zapisi s pomišljajem:
Delovni čas trgovine je 8.–20. ure. Knjižnica je odprta
7h–15h. Uradne ure odvetniške pisarne so 9.00–16.30.
Predvsem v besedilu, kot je to v zgoraj navedenih primerih, je primernejši zapis z besedo, pri napisnih tablah na
vratih pa lahko največkrat vidimo zapis s pomišljajem.
Kombinacija obeh zapisov, npr.: Delovni čas trgovine je od
8.–20. ure, je napačna.
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Modri kotiček
Obveščanje varčevalcev o preoblikovanju pokojninskega
sklada javnih uslužbencev
Že v prejšnji številki Monitorja smo na kratko opisali spremembe, do katerih je zaradi preoblikovanja pokojninskega
sklada javnih uslužbencev prišlo s 1. januarjem 2017. Od
konca januarja, ko smo na pošto oddali prvi sveženj obvestil, do danes, ko še vedno postopoma pošiljamo obvestila
našim varčevalcem, so se na nas pogosteje začeli obračati
varčevalci z dodatnimi vprašanji. Zato smo tokratni prispevek napisali v obliki najpogosteje zastavljenih vprašanj z
odgovori, ki jih lahko preberete v nadaljevanju.

Vprašanje: Zakaj preoblikovanje?
Odgovor: S preoblikovanjem ste tudi javni uslužbenci
dobili pokojninski sklad, ki vam daje možnost samostojnega odločanja o načinu varčevanja. Nov sklad namreč posamezniku omogoča prilagojen način varčevanja, ki ga lahko
izbirate sami. Izbira pa je odvisen od:
• vašega odnosa do tveganja,
• vaše starosti,
• časa, ki ga še imate do upokojitve,
• vaših trenutnih prihodkov in premoženja
• pomemben dejavnik pa je tudi ciljna (želena) višino prihodkov po upokojitvi.
S preoblikovanjem torej ničesar ne izgubite, lahko le pridobite.
Vprašanje: Kakšne so moje možnosti za
varčevanje?
Odgovor: Krovni sklad javnih uslužbencev je sestavljen
iz treh podskladov, pri čemer je vsak izmed podskladov
namenjen določeni starostni skupini varčevalcev. Vaše
možnost so torej v prvi vrsti odvisne od vaše starosti. Če ste
mlajši od 50 let, lahko varčujete v kateremkoli izmed treh
podskladov. Če ste stari med 50 in 60 let, lahko izbirate med

preudarnim in zajamčenim podskladom. Starejši od 60 let
lahko varčujete le v zajamčenem podskladu. Pomembno je
namreč, da so pred upokojitvijo vaša sredstva na varnem,
kar vam lahko zagotovi le zajamčeni podsklad.
Vprašanje: Ali imam lahko na računu v nekem trenutku manj, kot sem vplačal?
Odgovor: Lahko, če varčujete v dinamičnem ali preudarnem podskladu. Pomembna novost pri varčevanju za
dodatno pokojnino, ki jo za vas uvaja preoblikovanje je namreč ta, da dinamični in preudarni podsklad nimata zajamčenega donosa, kar pomeni, da naložbeno tveganje v celoti
prevzema varčevalec. Če bi torej v nekem obdobju prišlo do
izrazitega padca na finančnih trgih, bi se to poznalo na višini
privarčevanih sredstev.
Dolgoletna praksa pa kaže na to, da varčevanje v skladih s
tvegano naložbeno politiko na dolgi rok ni tako zelo tvegano, saj se nihanja na finančnih trgih z leti izravnajo. Če
imate do upokojitve še daleč (30, 40 let), lažje sprejmete
več tveganja in s tem na dolgi rok dosežete višjo donosnost.
Zajamčeno donosnost, kot jo je poznal sklad javnih uslužbencev do sedaj, pa v celoti ohranja zajamčeni podsklad
novoustanovljenega pokojninskega sklada.
Vprašanje: Je prehajanje med podskladi
avtomatično?
Odgovor: Priporočljivo je, da skrb za prehajanje med
podskladi prepustite upravljavcu, ki bo glede na razpoložljive informacije in dogajanje na trgu presodil, kdaj je najboljši
trenutek za prenos sredstev v drug podsklad. V takem primeru lahko torej rečemo, da je prehajanje med podskladi
avtomatično. Ne glede na to pa se lahko varčevalci tudi sami
odločate, da boste med podskladi prehajali po svojih željah.
Enkrat letno namreč lahko zamenjate podsklad v katerem
želite varčevati, menjava podsklada je brezplačna.
Vprašanje: Kakšna je naložbena politika
posameznega podsklada?
Odgovor: Dinamični podsklad je pretežno delniški
podsklad, in kot tak najbolj tvegan za varčevalce. Hkrati pa
dinamični podsklad omogoča doseganje najvišjih donosov.
Preudarni podsklad ima uravnoteženo naložbeno politiko,
zajamčeni podsklad pa je pretežno obvezniški podsklad.
Sicer pa lahko naložbeno strukturo in uspešnost poslovanja
spremljate preko Modrega e-računa, kjer so vam na voljo
tudi potrdila o številu enot premoženja, vsi pomembnejši
dokumenti pokojninskega sklada, podatki o vplačani premiji ter vsoti privarčevanih sredstev in nekateri pomembnejši
obrazci. Če imate digitalno potrdilo, lahko obrazec za menjavo podsklada oddate kar preko Modrega e-računa.

Pričakovane donosnosti so zgolj informativne narave in
niso zagotovilo za prihodnje donose

Vprašanje: Kaj se zgodi, če se v predvidenem roku ne bom odločil za spremembo
podsklada? Bom kaj zamudil?
Odgovor: Pravzaprav nič. Dokler od vas ne prejmemo
izjave, da želite varčevati v dinamičnem oz. preudarnem
podskladu, boste nadaljevali z varčevanjem v zajamčenem
podskladu, ki je enak prej obstoječemu pokojninskemu
skladu javnih uslužbencev. Za menjavo podsklada se lahko
odločite tudi kadarkoli pozneje.
Vprašanje: Kaj prenašam z izjavo, ki je priložena obvestilu o preoblikovanju?
Odgovor: Z izjavo, ki je priložena obvestilu o preoblikovanju (in je hkrati dosegljiva na Modrem e-računu), določate podsklad zgolj za tekoče premije. Tudi po izpolnitvi te
izjave bodo že privarčevana sredstva ostala v zajamčenem
podskladu. Če želite v drug podsklad prenesti tudi privarčevana sredstva, bo najbolje, da se obrnete na naše svetovalce.
Vprašanje: Kako dostopam do Modrega
e-računa?
Odgovor: Po pošti ste skupaj z obvestilom o preoblikovanju prejeli tudi prvo vstopno geslo, ki ga potrebujete
za registracijo v e-račun. Na spletni strani www.modrazavarovalnica.si poiščite vstopno točko za Modri e-račun in
opravite prvo registracijo.
Imate vprašanje? Tu smo za vas.
Verjamem, da tudi po branju tega prispevka še nimate
odgovorov na vsa vprašanja, zato vas vabimo, da nam
vprašanja ali morda pomisleke zaupate na info@modrazavarovalnica.si ali pa nas pokličete na 080 23 45. Potrudili
se bomo, da vam na enostaven način podamo vse potrebne
informacije, na podlagi katerih boste lahko sprejeli najboljšo odločitev zase. Najpogostejša dodatna vprašanja bomo
objavili v naslednji številki revije Monitor.

Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
info@modra-zavarovalnica.si, 080
45
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Zahvala
Oddelek za intenzivno interno medicino
Predstojnik oddelka
Gospod prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med.
Spoštovani gospod predstojnik!
Sva oče in mati Tomaža Grebenška, ki se je preteklih 17 dni zdravil na Oddelku
za intenzivno interno medicino.
Zavedava se, da so pripeljali Tomaža na zdravljenje k vam v izredno težkem
zdravstvenem stanju, in da je zdravljenje pacienta s težko motnjo v duševne
m
razvoju še posebej zahtevno.
Tekom celotnega zdravljenja pri vas sva brezpogojno zaupala strokovnemu
delu vaših zdravnic in zdravnikov ter skrbni in predani negi ostalega medicinskega osebja.
Prepričana sva, da ste ob izjemno visoki etiki in s svojim strokovnim delom
storili za najinega sina vse, kar je bilo možno in potrebno.
Hvala tudi za vsakodnevno strpno in prijazno ter nama razumljivo posredov
anje informacij o trenutnem zdravstvenem stanju Tomaža.
Dovolite, da še enkrat izraziva najino hvaležnost za vse, kar ste storili za najinega

sina Tomaža, Vam in kolektivu pa želiva še mnogo uspehov.
Jožica in Andrej Grebenšek

Pohvala
Spoštovani strokovni direktor, dr. Franc Vindišar!
Želela bi povedati svoje izkušnje in mnenje o njih, za kar so mi svetovali, da se obrnem kar na vaš naslov.
Ljudje smo pravzaprav čudna bitja; če nam nekaj ne ustreza ali nismo zadovoljni, takoj vzdignemo glas in še kaj, kadar pa je vse v
redu, smo po navadi tiho, misleč, da tako pač mora biti.
Jaz pa kar ne morem in ne morem nehati misliti na to, kako so z mano ravnali v diabetološki ambulanti (prepričana sem, da ravnajo z vsemi
pacienti enako). Ker moram na preglede pogosteje kot večina, sem bila obravnavana že pri različnih zdravnikih. Z enim od njih nimam
dobrih izkušenj, a ne bom govorila o tem, pač pa o čudoviti ekipi, ki dela v diabetološki ambulanti. Najprej bi iskreno pohvalila prisrčnost in
ustrežljivost medicinskih sester, ki so takšne, da bi jih privoščila vsakomur in vsem oddelkom. Prav vse, kolikor sem jih imela čast spoznati,
so prijazne, pozitivne, strokovne in sočutne, kar ni ravno pogost pojav v današnjem svetu.
Zlasti močno pohvalo pa sporočam za doktorico Lučko Leskovšek! Sicer nimam neskončnih izkušenj z zdravniki (hvala bogu), a doslej je to
najprijaznejša, zelo strokovna, kooperativna in empatična oseba med zdravniki/zdravnicami.
Dr. Vindišar, hvala tudi vam, ki ste za moje zadovoljstvo posredno odgovorni. Zase želim, da tako kot je, ostane še dolgo, vam pa želim veliko
takšnih in podobnih pisem kot je tole.
Srečno pri vsem, česar se boste še lotili in najlepši pozdrav,
Ladislava Ščurek

Zahvala
ANTON PERGER
ŽUPNIK V VOJNIKU
LAVCI NA CELJSKI VISCERALI

SPOŠTOVANI GOSPOD DR. IGOR ČERNI S SODE
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Lepo pomladni pozdrav !
Vojnik, 16. marca 2017

T. Perger, vojniški župnik
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Andreja Knez in sestra Majda Jazbec.
prijazna in strokovna dr. Petra Zagožen, med. sestra
strokovnost.
Lep pozdrav, Majda Dobrič

Zahvala
Vsak človek je luč, eden večja, drugi manjša.
Kraji dobivajo štiri vrste svetlobe: sončno, lunino, zvezdno in človeško.
Glavni sta sončna in človeška;
če zmanjka prve, umreš, če zmanjka druge, umiraš.
			
Pavle Zidar
Spoštovani gospodje in gospe, zaposleni na antikoagulantnem oddelku
celjske bolnišnice!
Hvala vam za Vašo človeško toplino in svetlo luč Vaših src do nas, Vaših celjskih
odjemalcev – pacientov!
Voščim Vam lepe praznike, božične in novoletne, ter mirno, osebno zadovoljn
o, uspešno in veliko lepih trenutkov polno novo leto 2017.
Pacientka A. Babič

Pohvala
Gospodu direktorju
V zadnjih letih sem morala trikrat iskati pomoč na vašem intenzivnem oddelku. Rada bi se iskreno zahvalila
celotnemu osebju za strokovno pomoč, predvsem pa sem
hvaležna medicinski sestri, gospe Vesni Kolarič, za njen human
odnos do bolnika.
Lahko ste ponosni, da imate kader, ki mu skrb za bolnika ni
prazna beseda.
Srečno!
Marija Kroflič
Štore
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Iz knjige mnenj kardioloških ambulant
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Pustna
Od hiše do hiše
od vrat do vrat
prinašamo smeh vam
in s smehom pomlad.
Zato pa nam dajte
en evrček, dva,
tri bobe, tri krofe
en košček mesa.
Veseli dalmatinci
so letos polepšali
pustni torek pacientom
Travmatološkega oddelka.
Dneva ni pokvarila
niti zlobna Krutela De Vil,
saj se je tudi
pod njeno masko
tokrat skrivala
mehka duša.

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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Vir: Internet

V dneh, ko kar naprej poslušamo o sporni kakovosti hrane, ki jo nabiramo s trgovskih polic, predvsem tiste uvožene,
velikokrat pomislimo na to, da bi marsikatero od njih lahko pripravili sami. Zagotovo je hrana, ki jo pripravimo doma
iz preverjenih surovin, bolj zdrava. Če damo domišljiji prosto pot in se poigramo z raznimi zelišči, pa je zagotovo lahko
vsaj tako, če ne bolj okusna od tiste, ki ji okus dajejo ojačevalci okusa in umetne arome. Zato, vzemite si kdaj pa kdaj
čas in doma pripravite katero od jedil ali sestavin, ki jih sicer kupite v supermarketu. Nekaj uporabnih receptov je v
nadaljevanju.

Kruh brez gnetenja

Hrustljavo pečeni
pomfrit iz pečice

Peka tega kruha je nekaj najbolj enostavnega,
vonj, ki se širi iz kuhinje pa poskrbi, da tudi razmeroma velik hlebec hitro zgine.

Tudi v pečici je mogoče pripraviti hrustljav pečen krompirček z mehko notranjostjo.

Sestavine:
• 1 kg moke
• 7 dl mlačne vode
• ½ vrečke suhega kvasa ali pol kocke svežega
kvasa
• 2 žlički soli

Sestavine:
• 750 g krompirja
• 4 žlice ekstra deviškega olivnega olja
• 1 žlička soli
Priprava:
Krompir operemo, olupimo in narežemo na
palčke. Narezan krompir stresemo v skledo, prelijemo z vročo vodo in namakamo 10 minut. Pekač
pokapljamo s tremi žlicami olja, pečico pa ogrejemo na 240 °C.
Rešetko postavimo na najnižje vodilo. Krompir
dobro odcedimo, stresemo na čisto kuhinjsko
krpo in posušimo.
Skledo splaknemo, osušimo, vanjo stresemo osušen krompir, pokapljamo s preostalo žlico olja in
začinimo s soljo.
Krompir dobro premešamo in ga v eni plasti razporedimo po pekaču. Pekač pokrijemo z alu folijo, postavimo v pečico.
Po 5 minutah pečenja folijo odstranimo, krompir
pa pečemo še 15–20 minut.
Nato krompirjeve palčke obrnemo ter pečemo
še dodatnih 5–10 minut. Hrustljavo pečen pomfrit po okusu dosolimo ali začinimo s kako drugo
začimbo.

Priprava:
V veliki posodi zmešamo moko, kvas, sol in vodo.
Sestavine zmešamo s kuhalnico toliko, da se povežejo. Testa ne mesimo. Posodo pokrijemo s folijo in pustimo, da vzhaja 12 ur (lahko tudi več).
Nato delovno površino izdatno pomokamo,
nanjo postrgamo testo iz posode. Testo je zelo
mehko. Testa ne mesimo, ampak s pomokanimi
rokami le oblikujemo hlebec, ga pokrijemo in
pustimo še malo vzhajati. Vklopimo pečico, vanjo položimo ognjevarno posodo s pokrovom in
jo ogrejemo na 245 °C. Posoda je lahko kovinska,
steklena, glinena,… važno je le, da ima pokrov.
Ko se pečica in z njo posoda ogreje, posodo vzamemo iz pečice, vanjo predenemo hlebec, pokrijemo in damo v pečico. Kruh najprej 30 minut
pečemo pokrit, nato pa še 30 minut odkrit. Odkritega pečemo na nekoliko nižji temperaturi, cca.
220 °C. Ko je kruh pečen, ga vzamemo iz pečice, in
ko se malo ohladi, zvrnemo na rešetko ali leseno
desko. Hlebec ima
hrustljavo skorjo.
Če je ne maramo,
ga zavijemo v
platnen prt, da se
omehča. Ta recept
lahko uporabite za
kruh iz kakršnekoli
vrste moke.
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Kulinarični kotiček
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Domač paradižnikov kečap

Domača majoneza

K hrustljavemu pomfritu se prileže kečap. Domačega lahko pripravite čisto po svojem okusu. Osnovnega vam ponujamo v nadaljevanju.

Hladna omaka, ki ji z dodatki spreminjamo videz in okus
Sestavine:
• 1 rumenjak
• 1,5–2,5 dl ekstra deviškega olivnega olja
• 1 žlica belega vinskega kisa
• ½ žličke gorčice
• sol in beli poper v zrnu

Sestavine:
• 2 kg paradižnika
• 1 velika čebula oz. enakovredna količina šalotke
• 80 g rjavega sladkorja
• 0,5 dl belega kisa
• 1 žlica soli
• muškatni orešček
• 1 žlička sladke mlete rdeče paprike
• 2 ščepca kajenskega popra
• 3 klinčki
• 1 strok česna
• 1 vejica luštreka

Priprava:
Vse sestavine segrejemo na sobno temperaturo. V kotličku z metlico razmešamo rumenjak,
sol in ščepec svežega mletega belega popra.
Med nenehnim in enakomernim stepanjem v
isti smeri po kapljicah postopoma prilivamo
olje; ko se začne omaka zgoščevati, lahko olje
prilivamo v tankem curku. Zgoščeni majonezi
primešamo limonin sok in gorčico.
Če se majoneza med stepanjem noče zgostiti,
vanjo vtepemo nekaj kapljic vrele vode.
Če imamo palični mešalnik in ustrezno ozko
mešalno posodo, lahko majonezo preprosto in
hitro naredimo tudi z njim.

Priprava:
Paradižnik operemo, razpolovimo, očistimo in
grobo narežemo. Čebulo in česen olupimo in
grobo narežemo.
Luštrek drobno sesekljamo. V posodi pristavimo
narezan paradižnik, čebulo in česen ter pol žličke sesekljanega luštreka. Ko zavre, pokrijemo in
počasi kuhamo 30 minut. Nato ga odstavimo in
skozi pasirko ali gosto žičnato cedilo pretlačimo v
drugo posodo. Znova pristavimo, primešamo kis,
sladkor, sol, mlete klinčke, kajenski poper, mleto
rdečo papriko in nariban muškatni orešček.
Pokrijemo in počasi kuhamo še 30 minut. Kečap
po potrebi dosolimo, dobro premešamo in takoj
nalijemo v vroče steklenice.
Steklenice zapremo in ovijemo z debelo odejo,
v kateri se kečap popolnoma ohladi. Kečap med
kuhanjem poskušamo, in če želimo, da ima malo
bolj sladkast okus, mu dodamo še malo sladkorja.

Želja
“O, mlada gospodična. Vedno
kadar vas vidim, kako se smejite,
vas
želim povabiti k sebi.”
“Ste samski?”
“Ne, zobozdravnik sem.”
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Nagradna križanka

Nagrada: torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek
ali službo, v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do
petka, 21. aprila 2017. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem
Monitorju.
Žreb 57. nagradne križanke v oktobrskem Monitorju. V uredništvo Monitorja smo prejeli 79 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: ČE NIMAŠ TISTEGA KAR SI ŽELIŠ, SI ŽELI TO KAR IMAŠ.
Izžrebana nagrajenka je gospa Marija Horjak iz Službe zdravstvene administracije.
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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