
ŠTEVILKA 3 • LETNIK 15 • NOVEMBER 2017

ISSN 1581 8527

Monitor
Splošna bolnišnica Celje

130 let Splošne bolnišnice Celje



V S E B I N A :

UVODNIK ................................ 2

TO JE SBC ................................ 3

ABC POSLOVANJA..................... 8

MI, VI, ONI  ............................13

ZDRAVSTVENA NEGA ...............21

SVETUJEMO, POJASNJUJEMO ....26

DROBTINICE ...........................33

Uredniški odbor: Marjan Ferjanc, 
Franc Vindišar, Terezija Pinter Kampoš, 
Hilda Maze, Dušan Kragelj, Roman Kampoš, 
Suzana Prezelj, Irena Andrenšek-Ferkolj, 
Damjana Medved Arbeiter

Glavni urednik: Marjan Ferjanc

Odgovorna urednica: Danijela Gorišek

Lektorica: Janja Korošec

Fotografije: Robert Vodušek
in Oddelki in službe 
Splošne bolnišnice Celje

Spletna stran: http://www.sb-celje.si

Oblikovanje, grafična priprava in tisk: 
Grafika Gracer d.o.o.

Naklada: 900

Ko sem v juliju 2007 pisal svoj prvi uvodnik, sem lahko le slutil, kaj me čaka v naslednjih 
letih vodenja bolnišnice. Polni optimizma smo se s sodelavci lotili pomembnih strate-
ških projektov in vanje tudi verjeli. In mnoge od njih tudi uresničili. Nekatere celo pre-
segli glede na zunanje  okoliščine, ki naši bolnišnici niso bile naklonjene. Mednje prav 
gotovo sodi razvoj robotske kirurgije, del invazivne kardiologije z vstavljanjem srčnih 
spodbujevalnikov, pa tudi celostna umestitev dejavnosti urgentnega centra. Brez od-
ločnih posameznikov in celotnih zdravstvenih timov tega ne bi dosegli. Z njimi smo se 
strokovno dvignili nad poprečje ostalih bolnišnic, zato nismo bili vedno zaželen partner 
ministrstvu ali zdravstveni zavarovalnici, ki žal ne zmoreta slediti razvoju v medicini in 
potrebam v družbi.  

Ob 130-letnici naše bolnišnice, ki smo jo obeležili v teh dneh, smo dali poseben pouda-
rek njenemu razvoju v zadnjemu desetletju. Temu je namenjen precejšen del tokratnega 
izvoda Monitorja, s katerim  »posodabljamo« sliko stoletnega razvoja bolnišnice, ki smo 
jo pred desetimi leti predstavili v monografiji bolnišnice ob njeni 120-letnici. Projekt, ki 
smo ga začeli načrtovati že v letu 2007, in v tem letu znova dobiva obrise možne reali-
zacije, je projekt nadomestne novogradnje. Zaključil naj bi se  v letu 2024. Optimističen 
izziv za v prihodnje. 

Ob vseh velikih projektih bolnišnice, o katerih bo sodila prihodnost, pa se v bolnišnici 
nenehno dogaja množica vsakdanjih stvari, ki dajejo dušo njenemu poslanstvu. Vanj je 
vpeto stotine rok in iskrenih nasmehov naših požrtvovalnih sodelavcev, ki jih namenjajo 
v oporo in pomoč pacientom. Vsak zase niso nič posebnega, pač vsakdanje opravilo, 
pa vendar skupaj oblikujejo čudovito okolje spoštovanja, zaupanja, odgovornosti in na 
drugi strani hvaležnosti za pristen odnos, ki ga doživljajo pacienti v naši bolnišnici. To 
sporočilo, da je pomembno živeti vrednote pri vsakdanjem delu, je odražalo 18. stro-
kovno srečanje medicinskih sester na Jožefovem hribu. Cenim, da pri nas pacient ni le 
številka, temveč osebnost, ki mu v njegovih najtežjih trenutkih pomagamo ohranjati 
identiteto in človeško dostojanstvo.  Ob tem so ankete o zadovoljstvu pacientov, pa 
tudi Zakon o pacientovih pravicah le zunanje orodje, s katerim odpravljamo morebitne 
odklone, ki bi se pojavili pri našem delu. 

Ob tem pa v bolnišnici nismo sami. Še je mnogo dejavnikov v okolju, ki nesebično pod-
pirajo poslanstvo bolnišnice in so pripravljeni tudi na lastne žrtve. Krvodajalstvo je le ena 
od teh oblik, kako živeti z demenco postaja naša realnost, ki jo pomagamo ozaveščati, 
v družbi se najdejo resnični donatorji, kot je KLS Ljubno, ki spodbujajo tudi druge v za-
vedanju, da na svetu nismo sami, in da je prav, da pomagamo tudi tistim, ki iz kakršnih 
koli razlogov tega ne zmorejo. Veseli smo bili obiska hrvaškega ministra za zdravje, ki se 
je kar sam pripeljal pogledat, kako smo v Celju vzpostavili robotsko kirurgijo. 

Bolnišnica smo ljudje. Med nami je mnogo predanih sodelavcev, ki si za svoje delo zaslu-
žijo posebno priznanje. Letos smo jih ob 130-letnici podelili le nekaterim, ob letu pa bo 
bolnišnica znova izmed mnogih izbrala tiste, za katere bo menila, da so prispevali več, 
kot se od njih sme pričakovati.  

Spoštovani sodelavci, verjetno bo moje delo kmalu opravljal nekdo drug. Želim pa si, 
da naša bolnišnica nadaljuje pot rasti in razvoja, ki bo omogočala našim prebivalcem 
kakovostno in varno  zdravstveno oskrbo, vam pa možnost strokovnega in osebnega 
razvoja. Naj velja: stati inu obstati. 

                                                                                                                    Direktor
                                                                                                        mag. Marjan Ferjanc

UVODNIK
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Letošnje strokovno srečanje smo na-
menili razmišljanju o pomembnosti 
aktivne vloge pacientov v procesu 
zdravstvene obravnave. Da pa lahko 
medicinske sestre ohranjamo svojo 
fizično in mentalno aktivnost skozi 
vsa leta profesionalnega delovanja, 
moramo poskrbeti tudi zase, zato 
smo drugi del strokovnega srečanja 
namenili pomenu skrbi za zdrav ži-
vljenjski slog medicinskih sester.
 
Strokovna srečanja so namenjena 
izmenjavi znanj, izkušenj in seveda 
druženju.
Iskrena hvala vsem predavateljem za 
odlične prispevke in seveda, ker so 
bili pripravljeni z nami podeliti svoje 
znanje.
Iskrena hvala tudi vsem sponzorjem, 
ki nam že 18 let omogočajo brezplač-
no udeležbo za vse udeležence.
Seveda se iskreno zahvaljujemo tudi 
vsem udeležencem, ki se že vrsto let 
odzivate na naše povabilo in nam s 
svojim mnenjem, ki ga izražate v an-
ketnem vprašalniku, pomagate pri 
tem, da so strokovna srečanja lahko 
vsako leto še boljša. Iskrena hvala za 
vse pohvale, predvsem pa smo veseli 
tudi vseh predlogov in dobronamer-
nih kritik.
Za nami je 18. strokovno srečanje in v 
mislih smo že pri naslednjem! Vse, ki 
si želite svoje znanje in izkušnje pode-
liti z nami, pa prosimo za sodelovanje 
na 19. strokovnem srečanju, ki bo 5. 
oktobra 2018. 
Nasvidenje prihodnje leto!

Po vseh podatkih SURS-a in Euros-
tata se prebivalstvo po vsem 

svetu stara, kar prinaša pomembne 
družbene spremembe. Sodoben na-
čin življenja in razvoj medicine sta pri-
nesla pomembne spremembe; ljudje 
dosegajo višjo starost. 
Večji del hospitaliziranih predstavlja-
jo starejši pacienti, glede na to, da se 
populacija stara, se bo ta trend še na-
daljeval.
Spreminja se tudi način zdravljenja, 
povprečne ležalne dobe v bolnišni-
cah so vse krajše in pacienti velikokrat 
odhajajo v domače okolje, kljub temu 
da še potrebujejo pomoč svojcev ali 
drugega zdravstvenega osebja (pat-
ronažne medicinske sestre). Starejši 
kot so pacienti, pogostejše in daljše 
hospitalizacije potrebujejo.

18. strokovno srečanje medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije
Mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg. 
Področje zdravstvene nege  

Tradicionalno polna dvorana Doma sv. Jožefa

Uspešno srečanje sta udeležencem zaželela direktor in glavna medicinska sestra 
bolnišnice

V imenu društva je zbrane nagovorila na-
mestnica predsednice Društva medicin-
skih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Celje, Petra Auser Štefanič 

V procesu zdravljenja postaja vse bolj 
pomembno, da medicinske sestre ak-
tivno vključujejo paciente v zdravstve-
no obravnavo, in sicer z namenom, da 
jih kar se da usposobijo in opolnomoči-
jo za samostojno življenje v domačem 
okolju. Cilj medicinske sestre v procesu 
zdravstvene obravnave torej ne sme 
biti »narediti nekaj za pacienta« temveč 
»narediti nekaj skupaj s pacientom«, 
torej ga spodbujati, da čim več opravi 
sam in ga ustrezno usmerjati. Pacienti 
ne smejo biti le pasivni udeleženci v 
procesu zdravstvene nege, ampak naj v 
tem procesu aktivno sodelujejo, kolikor 
seveda zmorejo, smejo in znajo. Zato je 
osnovna naloga medicinske sestre, da 
oceni sposobnost in zmožnost pacien-
ta ter ga glede na oceno aktivno vključi 
v reševanje problemov.
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Splošne bolnišnice Celje
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. 
Služba za odnose z javnostmi 

Matej Velenšek, mag. medn. in dipl. št.

Matej Velenšek je v Splošni bolnišnici Celje zaposlen že 
od leta 1990, vseskozi v Sektorju za investicije, preskrbo 
in vzdrževanje. 

Leta 2002 je uspešno diplomiral na Fakulteti za javno 
upravo v Ljubljani in pridobil strokovni naziv diplomira-
ni upravni organizator. Po diplomi se je začel ukvarjati z 
javnimi naročili in zasedel mesto referenta za javna naro-
čila. Poleg tega je leta 2008 prevzel tudi vodenje referata 
Logistika preskrbe v Tehnični službi ter s tem med drugim 
tudi odgovornost za vse vrste prevozov in za celotno pro-
blematiko odpadkov, ki nastajajo v naši bolnišnici.

V tem času je tudi uspešno dokončal podiplomski magi-
strski študij na Fakulteti za državne in evropske študije na 
Brdu pri Kranju in uspešno zagovarjal magistrsko delo z  
naslovom »Vloga sindikata pri varstvu pravic zaposlenih 
v javnem sektorju« ter pridobil strokovni naziv »magister 
mednarodnih in diplomatskih študij«.
Leta 2011 je postal predsednik sindikata Zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije v našem zavodu in od tak-
rat naprej opravlja delo sindikalnega zaupnika ter stro-
kovnega sodelavca v Sektorju za investicije, preskrbo in 
vzdrževanje, kjer se ukvarja pretežno z javnimi naročili. 
Trenutno je predsednik sindikata v našem zavodu že dru-
gi mandat. Zelo aktiven pri varstvu pravic zaposlenih pa 
je tudi na republiški ravni, saj je že vse od leta 2011 član 
republiškega odbora in izvršilnega odbora sindikata, po-
leg tega pa tudi predsednik konference sindikatov bolni-
šnic Slovenije. Lani je bil izvoljen še za podpredsednika 
sindikata na republiški ravni za dejavnost zdravstva.

Zakaj ste se odločili za ponovno kandidaturo v Svetu zavo-
da?

Za ponovno kandidaturo sem se odločil na predlog na-
ših članov in ostalih zaposlenih. Menim, da sem v pre-
teklem mandatu deloval zelo konstruktivno v korist naše 
bolnišnice, naših pacientov in seveda vseh zaposlenih, 
ki so me izvolili. Verjamem, da so zaposleni največje bo-
gastvo vsakega zavoda in to miselnost je treba krepiti. 
Pomembno je, da predstavnika zaposlenih sodelujeta z 
vsemi zaposlenimi in pri ključnih odločitvah spoštujeta 
tudi njihovo mnenje, saj so zaposleni nenazadnje tudi iz-
volili ta predstavnika.
V Svetu zavoda pričakujem konstruktivno delovanje. Po 
svojih najboljših močeh se bom trudil za uspešno zasto-
panje vseh naših zaposlenih, za delovanje v korist bol-
nišnice in pacientov ter bom podpiral vse dobre poteze 
vodstva bolnišnice, ki bodo vodile v pravo smer.

Sebastjan Ašenberger, dr. med.

Sebastjan Ašenberger se je v Splošni bolnišnici Celje 
prvič zaposlil leta 2005 kot zdravnik pripravnik. Na Me-
dicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral sep-
tembra 2005, marca 2006 pa je opravil strokovni izpit. Ker 
je bil od prvega »srečanja« s Splošno bolnišnico Celje, kot 
študent v sklopu obveznih vaj iz kirurgije, navdušen nad 
delom v bolnišničnem okolju, se je prijavil na specializa-
cijo iz pnevmologije in jo zaključil novembra 2012. Po za-
ključku specializacije je začel delati kot zdravnik specialist 
na Kardiološkem oddelku. 

Zakaj ste se odločili za kandidaturo v Svetu zavoda?
Po sami kandidaturi ter še bolj po izvolitvi so me številni 
sodelavci vprašali, zakaj sem se odločil za ta korak. Prav-
zaprav natančnega odgovora niti ne morem podati. Vse-
kakor pa je dosti pripomoglo, da sem začel premišljevati 
o kandidaturi, dejstvo, da sem se v zadnjem času pogos-

Letos poleti se je z imenovanjem predstavnikov usta-
novitelja zaključil postopek imenovanj predstavnikov 

novega sklica in 24. avgusta 2017 je bila prva, konstitutiv-
na seja Sveta zavoda v novi sestavi. Novi svet šteje tako 
kot prejšnji 9 članov. Ti so:
•	 dr.	Branko	Gabrovec,	predstavnik	ustanovitelja,
•	 Andraž	Jakelj,	predstavnik	ustanovitelja,
•	 mag.	Barbara	Tiselj,	predstavnica	ustanovitelja,
•	 Anica	Užmah,	predstavnica	ustanovitelja,
•	 Jožef	Zimšek,	predstavnik	ustanovitelja,
•	 mag.	Mirjana	Pustatičnik,	predstavnica	zavarovancev,
•	 dr.	Aljoša	Košak,	predstavnik	Mestne	občine	Celje,	
•	 Matej	Velenšek,	predstavnik	zaposlenih,
•	 Sebastjan	Ašenberger,	predstavnik	zaposlenih.	

Predstavnika zaposlenih v Svetu zavoda za 
mandatno obdobje 4 let

V Splošni bolnišnici Celje smo julija izvedli volitve notra-
njih članov. Zaposleni so lahko svoja predstavnika volili 
20., 21. in 24. julija 2017 na predčasnih volitvah, redni vo-
lilni dan pa je bil 25. julij 2017. Na kandidatni listi je bilo 
7 kandidatov. Volilno pravico je imelo 1944 delavcev, v 
štirih volilnih dneh pa je bilo oddanih 483 glasovnic. Naj-
večje število glasov sta prejela:
•	 Matej	Velenšek	–	245	glasov	in
•	 Sebastjan	Ašenberger	–	179	glasov.

V nadaljevanju ju na kratko predstavljamo.
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to zalotil, kako sem znal pokomentirati delovanje našega 
ustroja.
Po sami izvolitvi in pred prvo sejo Sveta zavoda sem pri-
čakoval, da bom predvsem vmesni člen med zaposlenimi 
in organom upravljanja zavoda, ter bom poskusil najbolje 
predstaviti vzdušje med zaposlenimi, morebitne predlo-
ge, ki bi pripomogli k izboljšanju delovanja, tudi pomi-
sleke ter seveda, da bom znal zadovoljivo vsem zainte-
resiranim sodelavcem razložiti zakaj, glede na trenutno 
zaostreno finančno situacijo, določene stvari niso možne 
oz. takoj izvedljive.

Sicer še vedno upam, da je prvi vtis nepopoln, a žal sem 
dobil občutek, da bom moral večinoma poudarjati, da 
pripadnost zaposlenih ter tudi pripravljenost (do določe-
ne meje seveda) na odrekanje z naše strani ni vprašljiva, 
in da predvsem nismo neizogiben strošek, zaradi katere-
ga je (žal) trenutno naša ustanova v izgubi.
Predvsem pa si želim, da mi ne bi zaposleni, ki me vidijo 
kot »svojega« predstavnika v Svetu zavoda, po zaključku 
mandata očitali, da nisem znal »prenesti« njihovih mnenj, 
pomislekov,… ter predvsem, da ne bi pozabil, čigav pred-
stavnik sem.    

Anketa o zadovoljstvu hospitaliziranih 
pacientov v Splošni bolnišnici Celje
Suzana Labaš, univ. dipl. org, QSM 
Služba za kakovost

V času od 3. 4. do 5. 5. 2017 je na 18 oddelkih naše 
ustanove potekala anketa o zadovoljstvu pacientov v 

času bivanja v bolnišnici. Med paciente je bilo, tako kot 
vsako leto, razdeljenih 700 anket, vrnjenih je bilo 651, kar 
predstavlja 93,0 % vseh anketnih listov, to pa je manj kot 
leto poprej (97,0 %). 

Sodelovalo je 0,8 % več naročenih pacientov in 0,7 % 
manj nenaročenih pacientov kot v l. 2016.

Delež pacientov, zadovoljnih s prehrano, se je v primerja-
vi z letom poprej zvišal, in sicer za 3,5 %, obenem pa se je 
znižal delež pacientov, ki s prehrano niso bili zadovoljni, 
in sicer v primerjavi z letom poprej za 3,0 %. Delež paci-
entov, neodločenih glede zadovoljstva s prehrano, ostaja 
nespremenjen.

Pripombe pacientov, ki so se navezovale na zado-
voljstvo s prehrano, so bile tako negativne kot pozitiv-
ne. Pacienti so tako opozorili na neustrezno izbiro živil 
pri diabetikih in otročnicah, na velikost obrokov (pred-
vsem na majhnost le-teh), na premajhne količine kruha, 
kave, namazov, zelenjave, na pomanjkanje sadja in ži-
taric, preveliko vsebnost ogljikovih hidratov v prehrani, 
nekaterih okus pripravljene hrane ni prepričal. Nekateri 
pacienti pa so bili s prehrano zelo zadovoljni, ocenili so 
jo kot odlično, okusno, tudi obroki so po njihovem mne-
nju bili primerno veliki, pohvalili pa so tudi trud naših 
kuharic. 

Osebno in posteljno perilo se zdi pacientom primerno v 
90,2 %. Po treh letih se je delež pacientov, zadovoljnih s 
perilom, le nekoliko zvišal, sicer le za 1,2 %. Pri pacientih 
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največ nezadovoljstva povzroča pomanjkanje osebne-
ga perila in brisač, neustrezna ponudba velikosti oseb-
nega perila (preveliko/premajhno), moti jih dotrajanost 
perila, vzglavnikov itd. 

V primerjavi z letom poprej se izkazuje višji delež pa-
cientov, ki so mnenja, da so bolnišnični prostori red-
ko ustrezno očiščeni. Pacientov s takšnim mnenjem je 
bilo 2,6 %.

Pri rezultatih analize glede bivanja v bolniški sobi v pri-
merjavi z letom poprej ni večjih sprememb, razlogi za ne-
zadovoljstvo z bivanjem pa so naslednji:  
•	 dotrajanost	sob;
•	 trde,	neudobne	in	škripajoče	postelje,	brez	prilagodlji-

vega vzglavja;
•	 ropot/slišnost	vodovodnih	instalacij;	
•	 slabše	počutje	zaradi	drugih	pacientov	(smrčanje,	vre-

ščanje) in osebja;
•	 preveč	prometa,	ni	zasebnosti,	nemir;
•	 slabo	počutje	zaradi	ropotanja	vrat,	omar	in	postelj;
•	 soba	za	intenzivno	nego	-	ni	možnosti	počitka,	mote-

ča svetloba, zvoki aparatov, neprestane intervencije; 
•	 slabo	počutje	zaradi	bivanja	na	hodniku;	
•	 ni	TV	sprejemnika;	
•	 zatohlost.

Izboljšal se je delež pacientov, seznanjenih s hišnim re-
dom in sicer za 1,2 %, prav tako se je izboljšal delež pa-

cientov, ki s hišnim redom niso bili seznanjeni, saj se je 
znižal za 1,8 %.

Odnos med. sester do pacientov je bil največkrat ocenjen 
kot prijazen, sledita spoštljiv in profesionalen odnos. V 
tokrat izvedeni anketi pacienti med. sester več ne oce-
njujejo kot neprijazne.

Pacienti so zapisali tudi nekaj pripomb oz. pohval glede 
dela medicinskih sester in zdravnikov. 
Pripombe:
•	 zaradi	premalo	časa	se	nam	zdravniki	 in	med.	 sestre	

ne morejo posvetiti toliko, kot bi si pacienti želeli;
•	 zelo	nesramna	in	žaljiva	zdravnica	ob	sprejemu,
•	 motil	me	je	zdravnik,	ki	ni	odgovoril	na	vsa	moja	vpra-

šanja;
•	 nesramnost	zdravnikov	do	med.	sester;
•	 ni	dovolj	informacij	o	poteku	in	možnosti	zdravljenja;
•	 zelo	kratka	informacija	s	strani	zdravnikov	na	viziti;
•	 preglasno	komuniciranje	med	osebjem;
•	 nepopolne	informacije;
•	 glasnost	med.	sester	ob	večerih.
Pohvale:
•	 prijazen	odnos	osebja	do	pacienta;	
•	 prijaznost	med.	sester	in	zdravnikov;	
•	 profesionalnost;
•	 redna	obravnava;	
•	 strokovnost;
•	 ustrežljivost;	
•	 redno	spremljanje	pacientovega	stanja	s	strani	medi-

cinskega osebja; 
•	 motivacija	s	strani	fizioterapevtov;	
•	 všeč	mi	je	bil	lep	in	odkrit,	prijazen	odgovor	na	moja	

vprašanja s strani med. sester; 
•	 vedno	pripravljeni	pomagati	-	dajati	napotke;
•	 sproščenost	med.	sester	in	zdravnikov;
•	 zavzeta	skrb	za	najboljši	izid	zdravljenja.
Odnose med medicinskimi sestrami so pacienti pretežno 
ocenili kot zelo dobre. Slabi odnosi tudi v letošnjem letu 
niso bili prepoznani. 
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Celotna analiza anket o zadovoljstvu pacientov 

v času bivanja v bolnišnici za l. 2017 je objavljena 

na intranetu, v rubriki Kakovost – tč. D: Izkušnje 

oz. zadovoljstvo pacientov.

Delež pacientov, ki je ocenil odzivnost med. sester za zelo 
hiter, se je v primerjavi z lanskim letom povečal, in sicer 
za 4,6 %, malenkostno pa se je izboljšal tudi delež pacien-
tov, ki so na medicinsko sestro morali počakati dalj časa 
(znižanje za 0,3 %).

Naj za konec z vami delim še samo nekaj sporočil naših 
pacientov: 

»Ne glede na stanje, ki me doleti, se počutim brezskrbno, saj 
vem, da bo zame lepo poskrbljeno. Sestre so res srčne osebe, 
polne topline. Zame osebno je bilo več kot odlično poskrblje-
no«. 

»Hvala celotnemu osebju, saj so mi dnevi, ki sem jih prežive-
la tu, lažje in hitreje minili. Bolnemu človeku prijazna beseda 
neizmerno veliko pomeni.«

 »Sporočam vam, da me je sprejela zelo nesramna zdravni-
ca in me užalila z besedami. Nobeden ne prihaja sem zaradi 
lepšega, ampak ker potrebujemo pomoč, zato menim, da si 
zaslužimo lep sprejem.«

»Hvala za vse, še naprej ostanite potrpežljivi in prijazni do 
vseh, ki potrebujemo vašo pozitivno energijo.«

»Z bivanjem in odnosom do mene sem bil zadovoljen, prav 
tako je odlična hrana. Želim le, da ostane vse tako kot je bilo 
zdaj. Tu sem se resnično počutil pacient in ne številka.«

Obisk hrvaškega ministra za zdravstvo
V drugi polovici oktobra se je na obisk Urološkega oddel-
ka in ogled robotskega sistema da Vinci napovedala hr-
vaška delegacija zdravnikov iz KBC Zagreb. Napovedani 
obisk sam po sebi ne bi bil nič posebnega, saj se je v sed-
mih letih, odkar v Celju izvajamo robotsko asistirano ki-
rurgijo, na oddelku zvrstilo že veliko obiskovalcev. Robot-
ski sistem je pritegnil tako zdravnike, politike, novinarje 
kot tudi profesorje in študente robotike. 

Tokratni obisk pa je bil vseeno poseben po tem, da je brez 
velikih uradnih procedur našo bolnišnico obiskal tudi hr-
vaški minister za zdravstvo, prof. dr. Milan Kujundžić. Tudi 
Hrvaška namreč želi slediti svetovnim trendom in svojim 
pacientom zagotoviti možnost robotsko asistirane kirur-
gije. Zato je minister s kolegi obisk izkoristil za spoznava-
nje izkušenj z uvajanjem tovrstne kirurgije v naši bolnišni-
ci, tako na strokovnem kot na poslovnem področju. Ker 
Hrvaška zdravstvu namenja za polovico manj sredstev 
kot Slovenija, je uvedba tovrstne drage tehnologije zelo 
zahteven projekt. Tako kot pred leti pri nas, tudi na Hr-
vaškem zavarovalniške cene nekaterih posegov, ki jih 
z robotom izvajamo v Sloveniji, trenutno ne krijejo niti 
stroškov materialov, potrebnih za njihovo izvedbo, zato 
se bodo ob uvajanju te tehnologije srečevali s podobnimi 
problemi kot mi. Sandi Poteko je ekipi predstavil našo pot 
uvedbe robotsko asistirane kirurgije, svoje izkušnje pa sta 
v pogovoru dodala še direktor in strokovni direktor bolni-
šnice. Hrvaški gosti so ob odhodu zahvali dodali povabi-
lo, da je strokovno sodelovanje odprto v obe smeri, in da 
bodo prepoznane dobre prakse radi delili z nami.

Hrvaški minister za zdravstvo je skupaj s skupino kolegov prišel 
na neformalni obisk v našo bolnišnico

Hrvaško delegacijo je v našo bolnišnico privabil robotski sistem 
da Vinci
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Poslovanje v prvi polovici leta
Poslovni rezultat SB Celje v prvi polovici letošnjega leta 
izkazuje izgubo v ocenjeni višini 3.069.222 EUR, ki pred-
stavlja 6,16 % izgube v celotnih prihodkih.  Prihodki so se 
sicer v prvi polovici leta 2017 glede na prvo polovico leta 
2016 povečali za 3,5 %, vendar pa je bila rast odhodkov 
bistveno	višja	 –	 za	 8,2	%.	Navedeno	 razmerje	povzroča	
negativne trende poslovanja, vzrokov za to pa je več, tako 
na prihodkovni kakor na odhodkovni strani.
Cene zdravstvenih storitev so se s 1. 1. 2107 znižale za 3,6 
%, tako da v letu 2017 poslujemo z vsemi znižanimi ce-
nami še iz časov gospodarske krize, ko je ZZZS cene pos-
topoma večkrat zniževal;  končno pavšalno znižanje cen, 
ki velja še v letu 2017, je  8,5 %. Istočasno so se na strani 
stroškov v zadnjih dveh letih izredno povišali stroški plač 
zaradi odprave ukrepov, ki so veljali v času gospodarske 
krize. Gre za napredovanja s konca leta 2015 in 2016, ki se 
v celotni letni ravni odrazijo v letu 2017, ter za dvig plač-
ne lestvice iz leta 2016. Skupaj je iz teh naslovov strošek 
plač v letu 2017 na letni ravni povišan za cca 3 mio EUR.
Tretji poglavitni razlog za negativno poslovanje v obdob-
ju 1-6 2017 je izredna, nenačrtovana rast stroškov zdra-
vil in zdravstvenega materiala. Skupni strošek zdravil in 
zdravstvenih materialov je bil v prvi polovici leta 2017 za 
skoraj 10 % višji od stroška iz prve polovice leta 2016. Ob 
pripravi poročila o  polletnem  rezultatu je bila narejena 
analiza vzrokov za povečanje stroškov in je podrobno 
tudi predstavljena v polletnem poročilu o poslovanju. 
Poglavitni vzrok izhaja iz uvajanja novih, kakovostnejših, 
vendar dražjih materialov ter večje količinske porabe po-
samičnih vrst materialov in zdravil.

Realizacija programa dela v prvi polovici leta
Na področju akutne obravnave naša bolnišnica v prvi 
polovici letošnjega leta ni dosegla skupnega števila na-
črtovanih primerov, je pa presegla skupno število načr-
tovanih uteži. Manjše število obravnavanih primerov v 
akutni obravnavi izhaja iz tega, ker se velik del izvajanja 
programa iz enkratnega dodatnega programa (v nada-

Poslovanje v prvi polovici leta 2017 in 
ukrepi za izboljšanje

Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon. 
Sektor za ekonomiko

»Cene zdravstvenih storitev so se s 1. 1. 2107 
znižale za 3,6 %, tako da v letu 2017 posluje-
mo z vsemi znižanimi cenami še iz časov go-
spodarske krize, ko je ZZZS cene postopoma 
večkrat zniževal; … Istočasno so se na strani 
stroškov v zadnjih dveh letih izredno povišali 
stroški plač zaradi odprave ukrepov, ki so velja-
li v času gospodarske krize.«

»Manj zahtevni pacienti so zdaj obravnavani v 
okviru opazovalne enote UCC in niso več hospi-
talizirani. V hospitalnem delu jih nadomeščajo 
zahtevnejši pacienti z bolj kompleksno proble-
matiko, katerih obravnava je praviloma daljša 
in tudi dražja.«

ljevanju: EDP), ki je tudi zajet v akutno obravnavo, zaradi 
postopkov dogovarjanja z MZ in zaposlenimi koncentri-
ra v drugi polovici leta. Prav tako tudi letos ugotavljamo, 
da se zaradi nove organizacije dela v Urgentnem centru 
Celje (UCC) spreminja struktura hospitaliziranih pacien-
tov v hospitalnem delu. Manj zahtevni pacienti so zdaj 
obravnavani v okviru opazovalne enote UCC in niso več 
hospitalizirani. V hospitalnem delu jih nadomeščajo zah-
tevnejši pacienti z bolj kompleksno problematiko, katerih 
obravnava je praviloma daljša in tudi dražja. Vpliv teh de-
javnikov se odraža skozi realizirano povprečno utež, ki je 
višja od načrtovane.

Na ambulantnem področju so bili v prvi polovici leta 
2017:
•	 vsi	 programi	 na	 področju	 izvajanja	 osnovne	 zdra-

vstvene dejavnosti doseženi in preseženi. Največje 
odstopanje	 –	 preseganje	 programa	 je	 na	 področju	
fizioterapije, kjer je obseg realiziranega programa za 
polovico večji od načrtovanega;

•	 na	specialističnem	ambulantnem	delu	je	bilo	doseženo	
skupno načrtovano število  ambulantnih točk, v celoti 
pa ni bilo doseženo število obiskov. Vzroki so različni. 
Najbolj pogost je pomanjkanje zdravniškega osebja 
(kirurgija, ortopedija, kardiologija, internistika) ter spre-
membe v  procesih dela (urologija, infektologija).

Nižja od načrtovane je realizacija MR preiskav, saj bolni-
šnica še vedno nima novega MR aparata zaradi dolgotraj-
nosti postopkov za nabavo pri Ministrstvu za zdravje. Nov 
aparat pa je nujen za povečanje števila preiskav, saj je ob-
stoječi iz leta 2004 obremenjen v največji možni meri. Na 
področju CT preiskav se tudi letos nadaljuje trend rasti. V 
prvi polovici leta 2017 smo tako opravili za 9 % več prei-
skav kot v enakem obdobju lani.

Obseg dializne dejavnosti je bil v prvi polovici leta 2017 
na ravni načrtovanega programa, v primerjavi z enakim 
obdobjem lani pa manjši za 3,17 %. Vzrok je v spremem-
bi pravil pri zaračunavanju dializ konec leta 2016. Po njih 
namreč, za razliko od preteklih let, ZZZS-ju ne moremo 
zaračunati dialize, ki je bila opravljena hospitaliziranemu 
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za zdravje za amortizacijo pa se nam odpišejo tudi ter-
jatve v višini 811.492 EUR. Vsekakor bo navedeni zakon 
imel pozitiven učinek na poslovanje v letu 2017, vendar 
gre za enkraten priliv; za uravnoteženo in stabilno tekoče 
poslovanje pa je potreben dvig cen zdravstvenih storitev. 
SB Celje bo glede na imenovani interventni zakon morala 
pripraviti sanacijski program za stabilizacijo poslovanja.
Sicer smo ukrepe za uravnoteženo poslovanje pripravili 
že v okviru Finančnega načrta 2017.  Nanašajo se na vsa 
področja poslovanja, posebna pozornost je namenjena 
ukrepom na področju zdravil in zdravstvenega materi-
ala. Glede na povečevanje stroška dela, ki pomeni 60 % 
vseh stroškov bolnišnice, je temeljni ukrep na tem po-
dročju obvladovanje števila opravljenih delovnih ur v 
okviru načrtovanih.  Že kar nekaj let opozarjamo ZZZS 
na neustrezno financiranje laboratorijskih storitev, ki so 
izredno podcenjene in cene ne upoštevajo novih smernic 
zdravljenja. Zato je treba tudi na tem področju v okviru 
bolnišnice iskati možne racionalizacije. Poleg obvlado-
vanja stroškov ima vpliv na poslovanje doseganje pri-
hodkov. V letu 2017 imamo probleme tudi na področju 
doseganja prihodkov, saj imamo na določenih področjih 
izpade programov. Gre tako za programe specialističnih 
dejavnosti, kakor tudi za programe akutne obravnave. 
Dodaten negativen vpliv pa imajo še nadzori ZZZS-ja, 
ki  nam v letu 2017 zmanjšujejo realizacije programov z 
nepriznavanjem zaračunanih storitev.

Likvidnostna situacija v letu 2017
Negativni trendi poslovanja imajo neposreden vpliv na 
likvidnostno situacijo bolnišnice, ki se v letu 2017 poslab-
šuje. Na dan 30. 9. 2017 je imela SB Celje zapadle neplača-
ne obveznosti v višini 4,5 mio EUR; zamude plačil dobavi-
teljem se povečujejo in dosegajo tudi do 40 dni.

pacientu, ampak le dialize, ki so opravljene kroničnim pa-
cientom ambulantno v Centru za dializo. V bolnišničnem 

delu opravljene dialize pa so z novimi pravili poslej del 
hospitalne obravnave in s tem tudi cene oz. SPP, ki nam 
jih za posamezne primere priznava ZZZS. Če bi primerjali 
le število opravljenih dializ, je to v prvi polovici letošnjega 
leta enako številu opravljenih dializ v enakem obdobju 
lani, prihodek pa se je zaradi opisane spremembe zmanj-
šal za 70.000 €.

Investicije v prvi polovici leta
V prvem polletju letošnjega leta smo v bolnišnici realizi-
rali za 1.654.819 € investicij, od tega skoraj 1,3 mio € v 
opremo, tako medicinsko kot nemedicinsko. Med večje 
nabave medicinske opreme spadajo aparat OCT angio 
+OCT multimodalni (aparat za diagnostiko bolezni mre-
žnice), operacijski mikroskop, trije ventilatorji za dihanje 
in dva defibrilatorja, med večje nabave nemedicinske 
opreme pa štirideset električnih bolniških postelj.

V letošnjem letu smo izvedli obnovo električnih napeljav 
in vodov za medicinske pline v starem delu bolnišnice v 
prostorih Oddelka za angiologijo, endokrinologijo in rev-
matologijo. Z zamenjavo dveh dotrajanih dizelskih agre-
gatov pa smo zagotovili nadaljnjo nemoteno oskrbo z 
rezervno električno energijo.   

Ukrepi za izboljšanje poslovanja
SB Celje je že ob pričetku letošnjega leta začela priprav-
ljati Finančni načrt 2017, vendar smo ugotovili, da brez 
povišanja cen pozitivnega poslovanja v letu 2017 ni mož-
no zagotoviti. Zato je bilo tudi s Finančnim načrtom 2017 
predvideno 5-odstotno povišanje cen s strani ZZZS-ja, kar 
bi za našo bolnišnico pomenilo 3,9 mio EUR. Vendar kljub 
celoletnim dogovarjanjem do  tega povišanja cen v letu 
2017 še ni prišlo. Sprejet pa je bil Zakon o interventnih 
ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdra-
vstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS (interventni 
zakon). Na podlagi tega zakona SB Celje v letu 2017 pri-
dobi sredstva v višini 4.176.884 EUR za pokrivanje izgub 
iz preteklih let, iz naslova neplačanih terjatev Ministrstva 

»Sprejet pa je bil Zakon o interventnih ukre-
pih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih 
zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je 
RS (interventni zakon). Na podlagi tega zako-
na SB Celje v letu 2017 pridobi sredstva v višini 
4.176.884 EUR za pokrivanje izgub iz preteklih 
let, iz naslova neplačanih terjatev Ministrstva 
za zdravje za amortizacijo pa se nam odpišejo 
tudi terjatve v višini 811.492 EUR.«

»Sicer smo ukrepe za uravnoteženo poslova-
nje pripravili že v okviru Finančnega načrta 
2017.  Nanašajo se na vsa področja poslova-
nja, posebna pozornost je namenjena ukre-
pom na področju zdravil in zdravstvenega 
materiala. Glede na povečevanje stroška dela, 
ki pomeni 60 % vseh stroškov bolnišnice, je 
temeljni ukrep na tem področju obvladova-
nje števila opravljenih delovnih ur v okviru 
načrtovanih.«
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Posodobljen Pravilnik o delu komisije za zdravstveni 
material SKP PR 017 je stopil v veljavo 22. 6. 2017. S 

sprejetjem pravilnika je direktor imenoval nov sestav 
članov komisije. Predseduje ji asist. mag. Franc Vindišar, 
dr. med., spec. spl. krg., strokovni direktor. Pravilnik do-
loča, da KZM deluje v sestavu članov iz medicinske stro-
ke	–	Franc	Vindišar,	 lekarniške	stroke	–	Nevenka	Srebot,	
ekonomske	 stroke	–	 Sabina	Špeglič,	Vanja	Herman	Gril,	
Marjetka	Godec	in	zdravstvene	nege	–	Tanja	Štubelj,	Dar-
ja Podsedenšek, Tatjana Dvoršak. 

Namen delovanja KZM je priprava osnov za obvladovanje 
stroškov zdravstvenega materiala, spremljanje strokov-
nih smernic in priporočil ter poenotenje zdravstvenega 
materiala v Katalogu zdravstvenega materiala.

Naloge KZM
KZM ima s pravilnikom določene naloge, ki so: uvedba 
novih zdravstvenih materialov, obravnava reklamacij, 
poenotenje zdravstvenega materiala in izobraževanje o 
namenski uporabi. 
Ena ključnih nalog KZM, ki jo opredeljuje posodobljeni 
Pravilnik o delu Komisije za zdravstveni material, je vo-
denje Kataloga zdravstvenega materiala, zato potekajo 
aktivnosti za oblikovanje kataloga, dostopnega uporab-
nikom. 
Prav tako je ena izmed pomembnih nalog KZM analiza 
porabe in stroškov zdravstvenega materiala. Aktivnosti za 
obvladovanje stroškov v okviru finančnega načrta 2017 
izvajamo kot prioritetno nalogo. Na tehtnico postavljamo 
strokovne izzive, prednosti sodobnih zdravstvenih mate-
rialov pri oskrbi pacientov nasproti finančnim sredstvom, 
s katerimi lahko razpolagamo. Pri tem je aktivno povezo-
vanje z bolnišničnimi oddelki in iskanje skupnih stališč 
eden ključnih pogojev za dosego želenih rezultatov. 
Naša bolnišnica je v fazi javnega naročila za dobavo zdra-
vstvenega materiala. Člani KZM smo aktivno vključeni 

Kaj nam prinaša posodobljen Pravilnik o 
delu Komisije za zdravstveni material?

Tatjana Dvoršak, dipl. m. s. 
Področje zdravstvene nege

Sodobne obloge za oskrbo rane

v pripravo opisov in izbore zdravstvenih materialov, pri 
čemer sodelujemo s strokovnimi komisijami za javno na-
ročanje.
Pravilnik o delu Komisije za zdravstveni material ne vse-
buje bistvenih novosti na področju postopkov uvedbe 
novega zdravstvenega materiala in reklamacij. Že uve-
ljavljeni obrazci za izvedbo postopkov so objavljeni na 
intranetni strani bolnišnice. Novost je posodobljen obra-
zec »Ocena zdravstvenega materiala v postopku testira-
nja« FRS ON 011 OB04, ki je prav tako objavljen na intra-
netni strani bolnišnice.  

Imenovanje Podkomisije za oskrbo rane
V skladu z določili pravilnika je direktor v juniju 2017 ime-
noval Podkomisijo za oskrbo rane, ki ji predseduje Lučka 
Cankar, dr. med., spec. spl. krg. Člani Podkomisije za os-
krbo rane smo pripravili navodilo za delo »Rokovanje z 
aparatom za terapijo z negativnim tlakom« SMP ON 014 
ND01 in predstavitve aparatov za terapijo z negativnim 
tlakom. Vključujemo se tudi v izbor sodobnih oblog za 
oskrbo rane v okviru javnega razpisa, ki poteka.  Slika št. 3
 
Ob imenovanju novih članov KZM se iskreno zahvaljujemo 
dolgoletnima članicama Saši Sedovšek, dipl. m. s., koordi-
natorki neoperativnega področja ter Albini Gabrovšek, v. 
m. s., ki je bila članica že od ustanovitve komisije. Aktivno 
sta sodelovali pri postavitvi smernic delovanja. Na podlagi 
strokovnega znanja in prizadevnega odnosa sta  vzdrževali 
povezanost z bolnišničnimi oddelki in pripomogli k temu, 
da  so sklepi komisije zaživeli v kliničnem okolju.   
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Revizija ocene tveganja za zagotavljanje 
varnega in zdravega dela na delovnih 
mestih 2017
Robert Vodušek, dipl. var. inž. 
Služba za varstvo pri delu

»Varnost in zdravje pri delu postajata vedno 
bolj pomembna zaradi podaljševanja delovne 
dobe in višje starostne meje za upokojitev.«

»Posvetovanje z zaposlenimi in njihova vklju-
čitev v oceno tveganja sta ključnega pomena 
za zagotovitev, da so nevarnosti določene ne 
samo na podlagi znanja, ampak tudi na podla-
gi poznavanja delovnih razmer in vzorcev ško-
dljivih učinkov na delavce.«

Vir: www.osha.mddsz.gov.si

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je pomembna 
naloga v vsaki dejavnosti in tako tudi v zdravstvu. Poleg 
dejstva, da je varnost in zdravje pri delu ena izmed za-
konskih pravic, je poslanstvo varnosti in zdravja pri delu 
predvsem preprečevanje poškodb in drugih bolezni, ki 
so povezane z delom, kar zagotavlja delovne zmožnosti 
delojemalca za polno delovno dobo. Varnost in zdravje 
pri delu postajata vedno bolj pomembna zaradi podalj-
ševanja delovne dobe in višje starostne meje za upoko-
jitev. Temeljna načela varnosti in zdravja pri delu nareku-
jejo izogibanje tveganjem, obvladovanje tveganj, ki se 
jim ni mogoče izogniti, prilagajanje dela posamezniku z 
ustreznim oblikovanjem delovnega okolja, prilagajanje 
tehnološkemu napredku, nadomeščanje nevarnega z ne-
nevarnim ali manj nevarnim in razvijanje celovite varno-
stne politike.

Kaj je Izjava o varnosti z oceno tveganja?
Izjava o varnosti z oceno tveganja je temelj spopadanja 
s področjem varnosti in zdravja na delovnem mestu in 
jo v Sloveniji zapoveduje Zakon o varnosti in zdravju pri 
delu (ZVZD-1). Je interni akt delodajalca, in če je pravilno 
pripravljen ter upoštevan, je lahko ključ za manj poškodb, 
smrti, poklicnih bolezni in s tem bolniških odsotnosti. Iz-
java o varnosti je dokument, ki ga podpiše delodajalec. 
Z njo izjavlja, da izvaja vse ukrepe za zagotavljanje var-
nosti in zdravja pri delu. Zaveže se tudi, da bo nevarnosti 
oz. tveganja preprečeval, delavce o njih obveščal in jim v 
zvezi s tem dajal navodila, jih usposabljal za varno delo 
in zagotavljal materialna sredstva za te namene. Ocena 
tveganja je pisni dokument, v katerem so ocenjena vsa 
tveganja, ki so jim delavci izpostavljeni ali bi jim lahko bili 
izpostavljeni pri delu.  

Zakaj je potrebna revizija?
Prvo Izjavo o varnosti z oceno tveganja smo v naši bolni-
šnici izdelali leta 2002, saj je takratna zakonodaja naložila 
delodajalcem dolžnost priprave tega internega akta. Za 
določene oddelke oz. službe je v teh letih doživela tudi 
revizijo, za nekatere pa je še v veljavi prvi dokument, da-
nes star 15 let. V tem času so se na področju tveganj za 
poškodbe ali zdravstvene okvare razmere spremenile 
in obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni 

oziroma niso več ustrezni. Prav tako so se spremenili 
podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo. Pri pregle-
du obstoječe dokumentacije ugotavljamo, da določena 
področja niso bila ocenjena ali pa so bila ocenjena pre-
več na splošno, saj takratna zakonodaja tega ni zapove-
dovala. Če želimo odkriti vsa tveganja po delovnih mes-
tih, moramo s podrobno analizo in metodologijo oceniti 
stopnjo tveganja ter določiti ukrepe za zmanjšanje tistih 
tveganj, ki bi lahko povzročila negativne učinke pri delav-
cu v smislu varnega in zdravega dela. 

Zaposleni imajo pomembno vlogo  
Revizijo ocene tveganja izvajamo strokovni sodelavci za 
varno delo v sodelovanju s pooblaščenim zdravnikom 
medicine dela ter ostalimi strokovnjaki za posamezna 
področja. Ker bo ocena tveganja potekala za vsak od-
delek/službo posebej, bomo k sodelovanju povabili 
tudi posamezne vodje, prav tako pa bomo vključili tudi 
zaposlene v enoti. Posvetovanje z zaposlenimi in njiho-
va vključitev v oceno tveganja sta ključnega pomena za 
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namen in ne služi nikomur. Menimo, da bomo s pravilnim 
pristopom k oceni tveganja ter aktivnim sodelovanjem z 
zaposlenimi prišli do zmanjšanja poškodb, bolniških od-
sotnosti, varnejšega delovnega okolja in s tem tudi do 
večjega zadovoljstva vseh zaposlenih v naši bolnišnici.

zagotovitev, da so nevarnosti določene ne samo na pod-
lagi znanja, ampak tudi na podlagi poznavanja delovnih 
razmer in vzorcev škodljivih učinkov na delavce. Le na ta 
način lahko pridemo do konkretnih podatkov in skritih 
tveganj, ki bi potencialno lahko bila nevarna za nastanek 
poškodbe, zdravstvene okvare, nastanek invalidnosti ali 
celo smrti. 
 
Cilji revizije
Glavni cilj revizije ocene tveganja je dosežen takrat, ko 
delodajalec in delavci resnično obravnavamo vsa odprta 
vprašanja varnosti in zdravja pri delu ter hkrati izvajamo 
posamezne preventivne ukrepe. V nasprotnem primeru 
je ocena tveganja zgolj kup papirja, ki je samemu sebi 

»Glavni cilj revizije ocene tveganja je dose-
žen takrat, ko delodajalec in delavci resnično 
obravnavamo vsa odprta vprašanja varnosti 
in zdravja pri delu ter hkrati izvajamo posa-
mezne preventivne ukrepe.«

Akreditacijska presoja po »novem« 
standardu
Mateja Agrež, dipl. ekon. (UN), spec. manag., QSM 
Služba za kakovost

Leta 2012 je bilo prelomno leto za 
Splošno bolnišnico Celje na po-

dročju pristopa k akreditaciji. Na to 
odločitev sta tedaj vplivala Splošni 
dogovor za pogodbeno leto 2012 in 
strateški cilji nacionalne strategije.

Bolnišnica je v času vsakoletnih zuna-
njih presoj pridobila izkušnje z izpol-
njevanjem zahtev akreditacijske hiše 
DNV, spoznala presojevalce in po-
stopke ocenjevanja. Zaposleni so na 
posameznih strokovnih področjih po-
časi začeli spoznavati, kaj pravzaprav 
je obvladovanje sistema kakovosti.

Iz modne muhe, (izraženi pomisleki 
posameznikov v slovenskem prosto-
ru), kot je certifikat na steni zaradi 
prestiža, ne zaradi uporabe, je postala 
mednarodna akreditacijska presoja 
premišljena odločitev vodstva bolni-
šnice. 

Zaposleni so spoznali, da redne raz-
prave o izpolnjevanju zahtev (zako-
nodaja, Splošni dogovor, standardi, 
zahteve odjemalcev), medsebojno 
učenje, zagotavljanje enotnosti nači-
na upravljanja s podatki, prepozna-
vanje priložnosti za izboljšave in za-
nesljivost podatkov, lahko služijo kot 
orodje za nadaljnje odločanje. Izku-
šnje so pokazale, da je jasno oprede-
ljene in povezane procese lažje ob-
vladovati oz. upravljati. 

Zaposleni so med presojo, ki je pote-
kala pod okriljem akreditacijske hiše 
AACI - American Accreditation Com-
mission International, lahko ugotovili, 
da se pristop k izpolnjevanju zahtev 
standarda pravzaprav ne razlikuje 
prav dosti od predhodnega. Akredi-
tacijska presoja je potekala v pozitiv-
nem vzdušju tudi zaradi odličnega 
preteklega sodelovanja s presojeval-
ci. Sestava presojevalske ekipe je bila 
namreč poznana že iz predhodnih zu-
nanjih presoj.

Kot drugi mednarodni standardi, 
tudi ta temelji na pristopu k sistemu 
upravljanja. To pomeni, da ugotav-
ljanje, razumevanje in upravljanje s 
sistemom medsebojno povezanega 
procesa kakovosti in varnosti izbolj-
šujejo učinkovitost zdravstvene or-
ganizacije, pri tem pa so uporabljena 
naslednja načela: 
- upravljanje, 
- vodenje, 
- obvladovanje tveganja, 
- oskrba, ki je osredotočena na paci-

ente. 

Po prvem akreditacijskem ciklu, ki je 
obsegal predpresojo ter tri akredita-
cijske presoje,  skupaj s presojevalci 
ugotavljamo, da je bolnišnica v letih, 
odkar se je odločila za akreditacij-
sko presojo, naredila velik napredek. 
Ugotovljena neskladja so bila v večini 

primerov postopno odpravljena. Le-
tošnje uradno poročilo kaže, da bol-
nišnica izpolnjuje 79 %  zahtev stan-
darda AACI.

Vedno bolj prihaja v ospredje spozna-
nje, da zmagujejo tisti, ki so sposobni 
sodelovati, deliti znanje, sprejemati 
različnost in upoštevati različne izku-
šnje na poti poslovne odličnosti.

Pri izpolnjevanju zahtev in odpravi 
neskladij se vedno bolj izkazuje, da 
je kakovost zdravstvene obravnave 
prizadevanje	vsakogar	–	zdravstvenih	
strokovnjakov, pacientov in njihovih 
svojcev, raziskovalcev, plačnikov, na-
črtovalcev, da naredijo spremembe, 
ki bodo privedle do boljših izidov za 
paciente, večje uspešnosti in boljšega 
razvoja strokovnjakov (Robida, 2009, 
24).
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Lampros Skamagkoulis, dr. dent. med. 
– v. d. predstojnika Oddelka za maksilofacialno 
in oralno kirurgijo

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Lampros Skamagkoulis se je rodil 
v manjšem grškem mestu Arta, 

vendar se je družina še pred njego-
vim prvim rojstnim dnevom preselila 
v Atene, kjer je odraščal in zaključil 
osnovno in srednjo šolo. Tako kot 
mnogi Grki, je šolanje nadaljeval v tu-
jini. Študiral je na Medicinski fakulteti 
v Nišu, smer stomatologija, in jo leta 
2006 uspešno zaključil. Leta 2007 je 
prišel v Slovenijo, vendar se je zaradi 
obveznega služenja vojaškega roka 
za leto dni vrnil v Grčijo, nato pa leta 
2009 začel s specializacijo iz maksilo-
facialne kirurgije. Leta 2015 jo je us-
pešno zaključil, v začetku leta 2017 pa 
je postal predstojnik Oddelka za ma-
ksilofacialno in oralno kirurgijo. Zase 
pravi, da je državljan Evrope, timski 
človek, ki najbolj ceni čiste medseboj-
ne odnose. 

Če pri sodelavcih, ki so v bolnišnico 
prišli iz drugih slovenskih zdravstvenih 
ustanov, najprej povprašam, kaj jih je 
pripeljalo v Celje, se pri vas kar samo 
od sebe najprej postavlja vprašanje, 
kako to, da svojo poklicno in življenj-
sko pot nadaljujete prav v Sloveniji?
Grčija je postala članica EU že leta 
1981 in generacije iz 70-ih in 80-ih let 
prejšnjega stoletja smo bile vso mla-
dost tako proevropsko vzgajane, da 
se sam v katerikoli članici EU ne po-
čutim kot tujec. Za razliko od danes, 
ko ideja skupne Evrope ni več tako 
sijoča, je bila v tistih časih evropska 
zveza držav zelo pozitivno promovi-
rana, najprej kot kulturna zveza držav 
in narodov, ki s svojo kulturo in s svo-
jimi posebnostmi bogatijo drug dru-
gega in šele potem kot gospodarska 
in politična zveza. Zato za mojo ge-
neracijo življenje v drugi državi EU ni 
vprašanje migracije, ampak sledenje 
ideji združene Evrope. Tako kot veli-
ko mladih Grkov, sem se tudi sam na 
študij odpravil v tujino. Zaradi manj-
še jezikovne bariere sem se odločil 
za študij v Srbiji. Ko sem ga zaključil, 
pa sem začel iskati možnost za speci-

Lampros Skamagkoulis

alizacijo iz maksilofacialne kirurgije. 
Najprej mi je to možnost ponudila 
Slovenija. Tako sem v Celje prišel kot 
specializant maksilofacialne kirurgije 
in to priložnost bi rad izkoristil tudi 
za zahvalo vsem, ki so mi na tej poti 
pomagali, predvsem pa vsem svojim 
mentorjem.

Predstojniško mesto ste prevzeli v 
času, ko se v bolnišnici oblikuje stra-
teški razvojni načrt za naslednje ra-
zvojno obdobje. Kakšna je vaša vizija 
razvoja oddelka, ki ga vodite?
Zdi se mi, da je Oddelek za maksilo-
facialno in oralno kirurgijo kar malo 
zapostavljen, čeprav glede na kad-
rovsko podhranjenost opravi zelo 
veliko dela in programa. Menim, da 
moramo tudi zaradi možnosti nadalj-
njega razvoja maksilofacialne in oral-
ne dejavnosti ohraniti samostojnost 
oddelka. Zato vsi zaposleni vlagamo 
veliko truda in energije v to, da kljub 
kadrovskemu deficitu redno izpolnju-
jemo program, dogovorjen z ZZZS
-jem, ter učinkovito krajšamo čakalne 
dobe, ki so med najkrajšimi v Sloveni-
ji. Zaradi njih k nam že prihajajo paci-
enti iz drugih slovenskih zdravstvenih 
regij. Obstoj in samostojnost oddelka 
sta tako prva strateška cilja. S kad-

rovsko okrepitvijo, prvi specializant 
specializacijo zaključuje v začetku pri-
hodnjega leta, pa bomo lahko začeli 
s prvimi koraki uvajanja novih metod 
zdravljenja na različnih vejah maksilo-
facialne kirurgije. Načrtujemo širjenje 
programa na področju ortognatske 
kirurgije, s katero odpravljamo funkci-
onalne in estetske motnje zaradi den-
toskeletnih nepravilnosti. Nekatere 
metode rekonstrukcije zgornje čelju-
sti v sklopu predprotetične priprave 
pacienta nudijo veliko možnosti za 
rekonstrukcijo in pravilno protetično 
rehabilitacijo pacientov. Seveda pa 
morajo biti z njimi seznanjeni tudi 
splošni zdravniki in zobozdravniki 
v regiji. Da bi jih z njimi seznanili in 
jim bolj podrobno predstavili naše 
delo, načrtujemo predavanja zanje. 
Seveda pa je za vsak nadaljnji razvoj 
potrebna posodobitev opreme, kad-
rovska okrepitev in edukacija zapo-
slenih. Danes sva na oddelku redno 
zaposlena dva zdravnika specialista. 
Kot rečeno, naj bi tretji v Celje prišel 
v začetku prihodnjega leta. Za tako 
ambiciozno zastavljen načrt razvoja 
maksilofacialne dejavnosti v bolnišni-
ci pa potrebujemo vsaj štiri zdravnike 
specialiste, od tega dva do tri maksi-
lofacialne kirurge.

Katere bodo vaše prednostne naloge 
v tem letu in katere so tiste, ki jih šte-
jete med strateške?
Zagotovo je ena najpomembnejših 
ohranjanje programa dela, za kar 
naš tim pošteno gara. Želimo si tudi 
boljšega sodelovanja z ortodonti, ki 
delujejo v naši regiji. Danes namreč 
ti pacienta pripravijo za ortognatski 
poseg in ga nato pošljejo v Ljubljano. 
To miselnost bi radi spremenili in pri-
dobili njihovo zaupanje v naše delo. 
Seveda pa bomo zaupanje pridobili 
in ohranili le, če bomo vseskozi sledili 
novostim v stroki ter uvajali najboljše 
metode in materiale. 
Na našem oddelku se pogosto sreču-
jemo tudi s problemom, ko pacienti 
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ne pridejo na dogovorjeni pregled 
ali poseg, a ga ne odpovejo. Zaradi 
tega naš delovni čas ni optimalno 
izkoriščen, potem pa sledi še prena-
ročanje in ponovno obveščanje teh 
pacientov. Kljub temu, da sledimo 
vsem novostim e-poslovanja v zdra-
vstvu, se tej problematiki nekako ne 
moremo izogniti. In takšna ureditev 
me res moti, saj ljudje ostajajo v ča-
kalnih vrstah.
Ostali, bolj razvojno naravnavi načrti 
pa bodo morali v realizacijo z bolj po-
časnimi koraki do takrat, ko se bomo 
kadrovsko izpopolnili.

Zagotovo spremljate razprave in do-
gajanja ob poskusu reformiranja slo-
venskega zdravstvenega sistema. Če 
primerjate slovenski sistem z grškim, 
kakšne so prednosti oz. slabosti ene-
ga in drugega?
Sam že dolgo časa ne živim v Grči-
ji, pa tudi tja odhajam bolj poredko, 
zato težko vlečem vzporednice med 
obema sistemoma. Temeljna razlika 
med obema sistemoma je, da v Grči-

ji ni izbranih družinskih zdravnikov, 
zato pacienti velikokrat preskočijo 
primarno raven in se po pomoč takoj 
odpravijo k specialistu. To dejstvo so 
prepoznali kot pomanjkljivost siste-
ma, zato v zadnjih letih uvajajo v sis-
tem izbrane družinske zdravnike.  
Sicer pa je v Grčiji v preteklosti priš-
lo do zelo nesorazmernega razvoja 
javnega in zasebnega dela zdravstva. 
Javni zdravstveni sistem je sicer dob-
ro razvit in učinkovito obravnava vse 
vrste urgentnih stanj, vendar je sploš-
no zaupanje vanj manjše kot v za-
sebnega. Zasebni del zdravstvenega 
sistema pa se je v zadnjih letih zaradi 
finančnih spodbud bank izredno po-
večal. Je zelo kakovosten, v zasebnih 
bolnišnicah se uvajajo najnovejše 
metode zdravljenja in med ljudmi 
vlada prepričanje, da bodo v zasebni 
ustanovi hitreje rešili svoj zdravstveni 
problem. No, tudi na tem področju se 
baje v zadnjih letih stvari spreminjajo 
v smeri krepitve javnega dela.

Kateri je vaš življenjski moto?

Svoje življenje želim preživeti v sreč-
nem okolju, tako domačem kot služ-
benem. Morda se to sliši altruistično, 
pa je v resnici egoistično. Sreča lahko 
hitro mine, še posebej, če med ljud-
mi ni čistih odnosov in računov. Zato 
sem z vsemi zelo iskren, in če česa ne 
maram, sta to sprenevedanje in hi-
navščina. Prepričan sem, da je le na 
iskrenosti mogoče zgraditi tako trdne 
odnose, da so lahko temelj vsem os-
talim zadevam, ki jih gradiš na njih. 
Sem privrženec dialoga in ne mono-
loga. Le iz dialoga lahko namreč izide 
nekaj konstruktivnega. 
Zelo sem vesel, da sem takšen odnos 
uspel vzpostaviti tako s svojimi sode-
lavci kot tudi z vodstvom bolnišni-
ce in na tem mestu se vsem iskreno 
zahvaljujem. Ob tej priložnosti pa bi 
rad izrekel zahvalo tudi doc. dr. Ale-
šu Vesnaverju, ki me je naučil vseh 
različnih metod in tehnik zdravljenja 
ter doc. dr. Andreju Kanskemu, ki je 
od vsega začetka verjel vame in me 
cenil, najprej kot človeka in nato kot 
zdravnika. 

Upokojila se je Albina Gabrovšek
Marija Šrimpf, dipl. m. s.
Centralna sterilizacija

1. oktobra 2017 se je upokojila 
glavna medicinska sestra Cen-

tralne sterilizacije. Albina se je rodila 
1. 12. 1955 v Mariboru. Po končani 
osnovni šoli se je vpisala na Srednjo 
zdravstveno šolo v Mariboru in leta 
1974 maturirala. Potem je nadaljevala 
študij na Višji šoli za zdravstvene de-
lavce v Ljubljani in leta 1977 diplomi-
rala. Njena službena pot se je začela s 
pripravništvom 1. 12. 1977 na Patro-
naži v Zdravstvenem domu Maribor. 
Leta 1978 se je zaposlila v Splošni bol-
nišnici Celje na odseku za dializo, od 
26. 10. 1981 pa vse do upokojitve pa 
je bila glavna medicinska sestra Cen-
tralne sterilizacije.
Ob nastopu službe v sterilizaciji verje-
tno ni predvidevala, kakšen pečat bo 
pustila za sabo. Vse, kar imamo danes 
na oddelku, je po njeni zaslugi. Zače-
tek je bil zelo težak, kajti pretok infor-
macij s področja dela v sterilizaciji je 
bil slab, počasen, strokovne literature 
je bilo malo, prav tako delovnih izku-

šenj in znanja. Tako je sledila novos-
tim na področju stroke doma in v tu-
jini in jih uspešno uvajala v naše delo. 
Leta 1994 je bila ustanovljena Sekci-
ja medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v sterilizaciji, kjer je bila ak-
tivna članica vse do leta 2015. V sekci-

ji je sodelovala s številnimi predavanji 
na strokovnih seminarjih in se ude-
leževala tudi kongresov v tujini. Leta 
2015 je bila soavtorica prve izdaje 
strokovne publikacije PRIROČNIK ZA 
DELO V STERILIZACIJI.
Lahko bi rekli, da je v kletnih prosto-
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rih, v starem delu bolnišnice, davnega 
leta 1981 Albina začela svojo kariero v 
sterilizaciji pri lesenem glavniku.
Takrat je bilo v uporabi zelo malo me-
tod kontrole sterilizacijskih ciklusov,  
izdelava tamponov je bila ročna, prav 
tako zlaganje gaze za zložence, prip-
ravljanje enostavnih setov, …
Leta 1990 je poplava uničila oddelek 
in tako nas je leta 1993 doletela se-
litev v prvo nadstropje novega dela 
bolnišnice. Pri projektih za novi odde-
lek je Albina aktivno sodelovala. 
Tako se je začelo novo obdobje, 
postopno uvajanje reprocesiranja 
zahtevnejših inštrumentov in s tem 
priprava novih setov, uvajanje kako-
vostnejših kontrol  postopkov sterili-
zacije, nove ovojnine, sledila je razvo-
ju sanitetnih materialov, …

Kar je bilo novega, je Albina vedno 
rekla, da moramo to imeti v Celju. 

In tako smo leta 2000 v Celju uvedli 
prvo PLAZMA STERILIZACIJO  v Slove-
niji,  prvi smo tudi pri reprocesiranju 
robotskih inštrumentov.   
V bolnišnici je bila aktivna v komisiji 
za zdravstveni material, za nabavo 
perila, sodelovala je pri javnih razpi-
sih za sanitetni material in še bi lahko 
naštevala. 
Po dvajsetih letih so se pokazale pot-
rebe po novih aparatih, tako se je Al-
bina zelo aktivno vključila v obnovo 
oddelka. Zaradi tega smo pridobili 
še več dela, začela se je centralizaci-
ja naše službe, kar je bila dolgoletna 
želja Albine.
Za kakovostno pripravljene inštru-
mente so usposobljeni delavci v ste-
rilizaciji!      
Ves čas si je prizadevala s standardiza-
cijo dela in postopkov v procesu steri-
lizacije  doseči najboljšo kakovost na 
področju reprocesiranja inštrumen-

tov in čim boljše razmere za delo za-
poslenih.
Albina pa ni bila samo osredotočena 
na stroko. Bila je oseba, ki je vedno 
znala prisluhniti težavam. Ni poznala 
besede NE, vsakemu je rada ustreg-
la, čeprav je včasih nosila posledice 
sama ali pa sodelavci. Lahko bi rekli, 
da ima veliko srce. Vedno si je našla 
čas za udeležbo na vsaki  obvezni ali 
neobvezni dejavnosti. V bolnišnici je 
bila poznana kot vedno nasmejana 
Albina. Tudi takrat, ko ji je bilo najhuj-
še, tega ni pokazala.

Draga Albina, zahvaljujemo se ti za 
ves trud, prisrčnost in za vsa leta, ki si 
jih v vlogi glavne medicinske sestre v 
sterilizaciji preživela z nami.
Postala si gospodarica svojega časa! 
Želimo ti veliko srečnih let v zasluže-
nem pokoju!

 Sodelavci Centralne sterilizacije 

RENATI !
Slovo prišlo je, kot jesen prihaja, na delo več ne vodijo poti.
Zdaj si tam, kjer ni več trpljenja in bolečin.

Rodila si se  v Spodnjih Poljčanah  in odraščala v  veliki družini. Po končani 
osnovni šoli si zaradi pomanjkanja denarnih sredstev poiskala delo. Dela-
la si v gostinstvu v Braslovčah, kjer si spoznala svojega bodočega moža. 
Odšla sta na delo v tujino in rodila sta se sin in hči. Zaradi šolanja otrok si 
ostala doma in skrbela zanju in dom, ki je bil vedno zelo urejen in v cvetju.
Ves čas pa je v tebi tlela želja po službi in znanju. Ta želja se ti je uresničila 
leta 1990, ko si se zaposlila na Ginekološko-porodniškem oddelku kot stre-
žnica v operacijskem bloku. Ob delu si uspešno zaključila izobraževanje za 
bolničarko,	nadaljevala	šolanje	na	srednji	zdravstveni	šoli	v	Celju	–	smer	
zdravstveni tehnik  in z odliko zaključila šolanje.

Po opravljenem strokovnem izpitu si dobila zaposlitev na našem oddelku, 
kjer si delala na večini odsekov. Ves čas svojega službovanja si bila vztraj-
na, optimistična in požrtvovalna. Služba je bila ob tvoji družini na prvem 
mestu. Nikoli nisi odklonila dela, kadarkoli je bilo to potrebno.
Delo si opravljala strokovno, vestno in odgovorno, z veliko mero empatije. 
Do pacientk in sodelavcev si vedno imela spoštljiv in korekten odnos.

Žal je prehitro prišla bolezen. Vendar si ji kljubovala  pogumno, z izjemno voljo in željo do življenja.
Uresničila se ti je želja, da si za kratek čas oblekla »modro uniformo« in še nekaj dni delala na oddelku.  Kljub 
optimizmu in veliki želji po življenju  je bila bolezen močnejša. Zaspala si na našem oddelku, kot si si želela, ob 
svojih sodelavkah in družini.

Renata, zahvaljujemo se ti za vse dobro, kar si naredila za pacientke in nas.
Hvala za vse trenutke , ki smo jih preživeli skupaj.

Za vedno  boš ostala v naših srcih.

Renata Potočnik
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do oktobra 2017

10 LET
1. Boštjan Bercko, Kardiološki oddelek
2. Renata Bolte Mejak, Oddelek za ortopedijo in 

športne poškodbe
3. Emina Brkić, Oddelek za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo
4. Gregor Drobež, Oddelek za medicinsko rehabili-

tacijo
5. Kristina Erazem, Administracija specialističnih 

ambulant in funkcionalne diagnostike operativ-
nih strok

6. Nataša Horjak Deželak, Pravna služba
7. Suzana Juhart, Oddelek za intenzivno interno 

medicino
8. Dragan Kalušević, Oddelek za anesteziologijo, 

intenzivno medicino operativnih strok in terapi-
jo bolečin

9. Nives Kolar Poglajen, Dermatovenerološki odde-
lek

10. Luka Kukovič, Radiološki oddelek
11. Metka Medved, Oddelek za ortopedijo in špor-

tne poškodbe
12. Predrag Mladenović, Radiološki oddelek
13. Simona Pustoslemšek, Travmatološki oddelek
14. Elvira Šehić, Oddelek za hematologijo in onkolo-

gijo
15. Darja Zagorc, Ginekološko-porodniški oddelek

30 LET
1. Valerija Dragar, Ginekološko-porodniški oddelek
2. Marjeta Golob, Ginekološko-porodniški oddelek
3. Andreja Jelen, Otroški oddelek
4. Ivanka Kletečki, Služba za prehrano
5. Damjana Kramer, Sterilizacija
6. Marija Križnik, Služba za prehrano
7. Sabina Močenik, Oddelek za bolezni prebavil
8. Metka Ovčar, Kardiološki oddelek
9. Marjetka Ožek, Služba za prehrano
10. Dragan Prijić, Oddelek za anesteziologijo, inten-

zivno medicino operativnih strok in terapijo bo-
lečin

11. Cvijeta Prodanović, Dializni center
12. Sonja Sluga, Oddelek za hematologijo in onkolo-

gijo
13. Bernarda Šibanc, Sterilizacija
14. Branko Šibanc, Oddelek za infekcijske bolezni in 

vročinska stanja
15. Gordana Velenšek, Služba za prehrano
16. Marjana Žabkar, Sektor za investicije, preskrbo in 

vzdrževanje

Vsem jubilantom čestitamo!

Stanje zaposlenih 
na 30. 9. 2017 

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v JUNIJU, 

JULIJU, AVGUSTU IN SEPTEMBRU)

Stanje zaposlenih na dan 30. 9. 2017: 1965 delavcev

Prihodi v juniju, juliju, avgustu in septembru 2017
•	 1		zdravnik	specialist
•	 1		zdravnik	specialist	–	dopolnilno	delo
•	 7		zdravnikov	specializantov
•	 1		zdravnik	brez	specializacije/zdravnik	po	opra-

vljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
•	 9	 zdravnikov	 brez	 specializacije/zdravnikov	 po	

opravljenem sekundariatu (pripravnikov)
•	 1		inž.	laboratorijske	biomed.	
•	 1		bol.	farmacevt	specialist
•	 1		dipl.	fizioterapevt
•	 1		del.	terapevt
•	 1		dipl.	radiološki	inženir
•	 3		inž.	tehničnih	strok
•	 5		dipl.	m.	s.	
•	 1		dipl.	babica
•	 11	tzn
•	 6		tzn	-	pripravnikov
•	 1		laboratorijski	tehnik
•	 1		bolničar	pripravnik
•	 2		bolničarja
•	 1		vzdrževalec	IV	
•	 6		zdravstvenih	administratork
•	 4		servirke
•	 1		vzdrževalka	perila

Odhodi v juniju, juliju, avgustu in septembru 
2017
•	 4			zdravniki	specialisti
•	 4			zdravniki	specializanti
•	 2	zdravnika	brez	specializacije/zdravnika	poopra-

vljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
•	 13	 	zdravnikov	brez	specializacije/zdravnikov	po	

opravljenem sekundariatu (pripravnik)
•	 2			inž.	laboratorijske	biomedicine
•	 1		farmacevt
•	 2		farmacevtska	tehnika
•	 1		laboratorijski	tehnik
•	 2		dipl.	del.	terapevta
•	 1		dipl.	fiziot.
•	 2		dipl.	inž.	rad.
•	 4		dipl.	m.	s.
•	 3		dipl.	babice
•	 5		tzn
•	 1		dietni	kuhar
•	 1		servirka
•	 5		zdravstvene	administratorke	
•	 1		ekonomski	referent
•	 1		bolničar
•	 1		strežnica
•	 2		vzdrževalki	perila
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(po potnih nalogih) za obdobje

junij–september  2017

Ime in priimek NAZIV Pričetek 
izobraževanja Kraj napotitve

Prim. Uršula Gajšek Salobir, dr. med. 1st Maribor video workshop of advanced 
laparoscopic procedures  in gynecology 22. 6. 2017 MARIBOR

Asist. dr. Dragan Kovačič, dr. med. Delavnica za uporabo ffr/fr v katetrskem 
laboratoriju 29. 9. 2017 LJUBLJANA

Marko Zupan, dr. med. 12th International postgraduate 
practical epilepsy conference 16. 6. 2017 LJUBLJANA

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

Life long learninig – prehrana v 
nevrologiji 18. 9. 2017 LJUBLJANA

Asist. Andrej Strahovnik, dr. med. Projekt Siars 23. 9. 2017 TUZLA

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

5th congress of Serbian trauma 
association 27. 9. 2017 NIŠ

Sebastjan Jekl, mag. zdr. nege

10. mednarodna znanstvena 
konferenca: kontinuiran razvoj zn v 
družbi in njen prispevek k promociji 
zdravja

08. 6. 2017 BLED

Prim. Slavomir Milovanović, dr. 
med.

Mednarodni simpozij o urgentni 
medicini 15. 6. 2017 PORTOROŽ

Asist. dr. Anton Jošt, dr. med. Mednarodni simpozij o urgentni 
medicini 15. 6. 2017 PORTOROŽ

Dr. Tanja Selič Kurinčič, dr. med.
3rd  central and european meeting – 
Viral hepatitis and co-infection with 
hiv

LJUBLJANA

Doc. dr. Matjaž Sajovic, dr. med. BIT's 7th Annual World Congress of 
Ortopaedics 2017 20. 9. 2017 TAIYUAN

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

6th David Bennett summer school on  
intensive medicine 20. 6. 2017 BRIONI

Doc. dr. Roman Parežnik, dr. med.
10 th int. congress of the Polish 
association of anaest. and intensive 
care nurses

21. 9. 2017 KARPATZ

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

Evropski kongres iz intenzivne 
medicine 22. 9. 2017 DUNAJ

Prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. 
med. Uz v urgentni intenzivni medicini 11. 9. 2017 RIJEKA

Mag. Štefka Krivec Krašovec, 
mag. farm., spec. med. biokem.

Modeli dobrih praks laboratorijske 
medicine 14. 9. 2017 LJUBLJANA

Lea Zupan, dr. med. 13th Congress of the European 
Federation of Audiology Society 6. 6. 2017 INTERLAKEN

Prim. izr. prof. dr. Alenka Repše 
Fokter, dr. med. 30. onkološki vikend 2. 6. 2017 PORTOROŽ

Prim. izr. prof. dr. Alenka Repše 
Fokter, dr. med.

29th European Congress of 
pathology 2. 9. 2017 AMSTERDAM

Dr. Daša Podgoršek, univ. dipl.  
mikr. Kongres smd – Sekcija mladi doktorji 21. 9. 2017 BLED
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Laura Kveder, VMS Urološka zn v času sprememb 2. 6. 2017 BLED

Maša Kajba, dipl. m. s. Urološka zn v času sprememb 2. 6. 2017 BLED

Asist. dr. Barbara Gnidovec 
Stražišar, dr. med. EPNS Congress 2017 20. 6. 2017 LYON

Žiga Zrimšek, dipl. zn. Odvzem spanja pri otrocih, 
poligrafija pri otrocih in odraslih 15. 9. 2017 LJUBLJANA

Asist. dr. Barbara Gnidovec 
Stražišar, dr. med. O S A pri otroku 22. 9. 2017 SLAVONSKI 

BROD

Matej Podsedenšek mag. zdrav. 
soc. manag.

3. kongres radiološkega društva dr. 
Mile Kovač 29. 9. 2017 MARIBOR

Jelka Iršič, dipl. m. s. 3. kongres radiološkega društva dr. 
Mile Kovač 29. 9. 2017 MARIBOR

Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. 
inž. str.

Konferenca 10th International 
Conference on Sustainable Energy 
and Environmental Protection SEEP 
2017

28. 6. 2017 BLED

Martina Gajšek Grbec, dr. med. 27th Regional Congress of the ISBT 17. 6. 2017 COPENHAGEN

Asist. dr. Drago Brilej, dr. med. 6th Ffn global congress 2017 23. 8. 2017 MALMO

Simona Lah, dipl. m. s. Urološka zn v času sprememb 2. 6. 2017 BLED

Judita Lorenčič, dipl. m. s. Urološka zn v času sprememb 2. 6. 2017 BLED

Zdenka Cencelj Mauh, dipl. m. s. Urološka zn v času sprememb 2. 6. 2017 BLED

Sandi Poteko, dr. med. Urološka zn v času sprememb 2. 6. 2017 BLED

Darko Ljubojević, dr. med. Urološka zn v času sprememb 2. 6. 2017 BLED

Miha Pukl, dr. med. Urološka zn v času sprememb 2. 6. 2017 BLED

Mag. Klemen Jagodič, dr. med. Urološka zn v času sprememb 2. 6. 2017 BLED

Zaključeni 
študiji 

zaposlenih 
•	 Saša	Tavčar	 je	 20.	 1.	 2017	 za-

ključila visokošolski strokovni 
študijski program 1. stopnje 
na Fakulteti za komercialne in 
poslovne vede Celje in prido-
bila strokovni naslov »diplomi-
rana ekonomistka (VS)«

•	 Irena	Rajh	je	14.	6.	2017	zaklju-
čila visokošolski strokovni štu-
dijski program 1. stopnje na 
Visoki zdravstveni šoli Celje in 
pridobila strokovni naslov »di-
plomirana medicinska sestra 
(VS)«

•	 Natalija	 Potarić	 je	 23.	 6.	 2017	
zaključila podiplomski magi-
strski študij 2. stopnje na Fa-
kulteti za farmacijo in pridobi-
la strokovni naslov »magistrica 
laboratorijske biomedicine«

 
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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Krvodajalska akcija za poškodovane 
v prometnih nesrečah

Člani	Zavoda	VOZIM	in	gibanja	»Še	vedno	vozim	–	vendar	
ne hodim«, ki združuje invalide, poškodovane v prome-
tnih nesrečah, so znova prevzeli pobudo in s sodelova-
njem Policijske uprave Celje in naše bolnišnice pripravili 
krvodajalsko akcijo.  Z njo so želeli ponovno opozoriti na 
posledice hudih prometnih nesreč, do katerih pride za-
radi nespoštovanja prometnih pravil, predvsem prevelike 
hitrosti in alkoholiziranosti.

Kot kažejo nič kaj spodbudni podatki prometnih statistik, 
se je v letošnjem letu med januarjem in oktobrom na slo-
venskih cestah zgodilo že več kot 22.000 prometnih ne-
sreč, od tega malo manj kot 4.000 na območju PU Celje. 
Med najpogostejšimi vzroki zanje je prav prevelika hitrost 
na prvem mestu, zato je bilo na mestu ponovno opozo-
rilo, da predpisana hitrost ni sama sebi namen. Še pose-
bej je nanjo treba biti pozoren na območjih osnovnih in 
srednjih šol, kjer kot pešci prednjačijo učenci in dijaki, ki 
spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu.
Krvodajalska akcija pa je hkrati sovpadala tudi z nacio-
nalno preventivno akcijo »PEŠEC«, ki letos poteka med 2. 
in 15. oktobrom, in je namenjena tako večanju ozaveš-
čenosti pešcev kot tudi voznikov. Z oktobrom se namreč 
dnevi krajšajo in temni del dneva, ko je vidljivost pešcev 
na cestah slaba, se daljša. Zato lahko v mesecih, ki so pred 
nami, prilagoditev hitrosti razmeram na cesti na eni strani 
ter izboljšanje vidljivosti pešcev s svetlimi oblačili in od-
sevnimi elementi na drugi, pomembno prispevata k večji 
prometni varnosti pešcev. 

Kot sta na kratki novinarski konferenci pred začetkom 
krvodajalske akcije povedala direktor in strokovni direk-
tor naše bolnišnice, je krvodajalstvo za kakovost izvajanja 
naše dejavnosti zelo pomembno. Za kri namreč za sedaj 
nimamo ustreznega nadomestila, zato lahko bolezni in 
krvavitve, ki ogrožajo zdravje ali življenje zaradi pomanj-
kanja krvi in njenih sestavin, zdravimo le s transfuzijami. 
Kadar pride v prometnih nesrečah do tako hudih po-
škodb, da govorimo o politravmatiziranih poškodovan-
cih, lahko za obravnavo enega takšnega poškodovanca 
potrebujemo tudi 10 do 20 enot koncentriranih eritro-
citov, več enot sveže zamrznjene plazme in transfuzijo 
trombocitov. Za pripravo takšne količine plazme in krv-
nih komponent pa potrebujemo odvzem polne krvi naj-
manj desetim krvodajalcem.
Zato je še toliko bolj pomembno dejstvo, da dobro or-
ganizirana in široka mreža krvodajalcev naši bolnišnici 
zagotavlja samozadostnost pri preskrbi s krvjo in njenimi 
komponentami. Občasno lahko s krvjo, zbrano na našem 
območju, priskočimo na pomoč tudi drugim.
Med prvimi na kraju prometnih nesreč so, ob policiji in 
reševalcih, tudi poklicni gasilci. Ob prizorih, ki jih vidi-
jo pri svojem delu in situacijah, ki jih rešujejo, zato niso 
omahovali ob povabilu, da se tudi sami priključijo krvo-
dajalski akciji. Zavedajo se namreč, da je opozarjanje na 
nujnost preventivnega delovanja vsakega posameznika 
pomembno tudi v prometu. Akciji so se tudi letos prid-
ružili Mestna občina Celje in Nacionalni inštitut za javno 
zdravje.

 
Če sklenemo z besedami Davida Razborška, direktorja 
Zavoda VOZIM: »Sem izredno vesel, da so vsi ključni so-
ustvarjalci prometne varnosti danes zbrani za dober na-
men. Reči upam, da nam je marsikdo, ki je danes tukaj z 
nami, že rešil življenje. Samo vsi skupaj lahko pripomore-
mo k dvigu prometne varnosti, zato v Zavodu VOZIM ves 
čas stremimo k povezovanju med akterji, tako na lokalni 
ravni v mestni občini Celje, kot tudi na nacionalni ravni. 
Trdno verjamem, da lahko s skupnimi akcijami zmanjša-
mo število prometnih nesreč, predvsem pa število umrlih 
in hudo telesno poškodovanih v prometnih nesrečah.«

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi  

Pred krvodajalsko akcijo

Letos so se akciji pridružili poklicni gasilci

Policisti v njej sodelujejo že od samega začetka
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Modri kotiček

Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
info@modra-zavarovalnica.si, 080 23 45

Pokojninski sklad javnih uslužbencev
Oktober je mesec varčevanja, ki se zaključi s svetovnim dnevom varčevanja, o čemer 
mediji poročajo vsako leto. Pa vendar je varčevanje (predvsem varčevanje za starost) 
pomembna tema, o kateri bi se morali pogovarjati pogosteje. Raziskave namreč ka-
žejo, da smo Slovenci v povprečju finančno manj pismeni, zato se povprečen posame-
znik v množici razpoložljivih finančnih produktov ne znajde najbolje in mu odločanje 
o načinu varčevanja predstavlja pravo moro. 
Tudi sistem drugega stebra (pokojninskega varčevanja), v katerega ste vključeni vsi 
zaposleni v javnem sektorju, pri tem ni izjema. Da bi se v prihodnje lažje odločali in 
predvsem skrb za finančno varnost po upokojitvi vzeli tudi v svoje roke, nadaljujemo 
z odgovori na pogosta vprašanja, ki nam jih zastavljate zaposleni v javnem sektorju. 
Za večjo preglednost so vprašanja razdeljena po posameznih sklopih oz. tematikah.
Tokratni prispevek zaključujemo z napovedjo vsakoletne akcije »Brez vstopnih stro-
škov«, ki bo tudi tokrat potekala v mesecu decembru. 

Višina mesečne premije

Vprašanje: Kako visoke premije nam plačuje delodajalec? 
Odgovor: Višina mesečne premije je odvisna od premijskega razreda, v 
katerega se uvrščate ter hkrati od vaše starosti. Vaš premijski razred je odvisen 
od dopolnjenih let delovne dobe na dan 1. 8. 2003, če ste od takrat dalje ne-

prekinjeno zaposleni v javnem sektorju. Če ste se v javnem sektorju zaposlili po tem 
datumu oz. ste imeli vmes prekinitev zaposlitve in nato ponovno zaposlitev v javnem 
sektorju, ste v 1. premijskem razredu.
Premijski razredi s pripadajočimi mesečnimi zneski so objavljeni na spletni strani 
Modre zavarovalnice. Višino svoje mesečne premije pa boste najhitreje preverili na 
Modrem e-računu.

Vprašanje: Koliko moram mesečno varčevati, da bom imel dovolj visoko 
dodatno pokojnino? 
Odgovor: Enoznačnega odgovora na to vprašanje ni. Po priporočilih OECD 
bi moral posameznik do svoje upokojitve privarčevati toliko, da bi skupni pri-

hodki posameznika po upokojitvi (torej osnovna + dodatna pokojnina) znašali vsaj 
70 % plače. V pomoč pri računanju vam je lahko kalkulator dodatne pokojnine, ki ga 
najdete na spletni strani Modre zavarovalnice.
Ker pa vam varčevanje za dodatno pokojnino prinaša tudi davčno olajšavo, je pri 
razmisleku o višini vplačil smiselno preveriti tudi ta vidik. Tudi informativni izračun 
davčne olajšave boste prav tako našli na spletni strani Modre zavarovalnice. Za nasvet 
lahko vedno pokličete tudi na brezplačno številko 080 23 45, kjer vam bodo zaposleni 
v Modri zavarovalnici pomagali pri izračunih.

 
Davčna olajšava

Vprašanje: Koliko moram varčevati (vplačati), da bi imel 500 evrov nižjo 
dohodnino? 
Odgovor: Višina davčne olajšave je odvisna od vaših letnih prihodkov. 
Torej tudi od tega v kateri davčni razred ste uvrščeni. Za natančnejši odgovor 

o tem, koliko lahko vplačate, da bi davčno olajšavo izkoristili v celoti, uporabite infor-
mativni izračun davčne olajšave, ki je na spletni strani Modre zavarovalnice.

Vprašanje: Ali se premije delodajalca in premije posameznika pri korišče-
nju davčne olajšave seštevajo?

Odgovor: Ne. Delodajalčeve premije se ne vštevajo v davčno olajšavo, zato ima 
javni uslužbenec (za razliko od zaposlenih v gospodarstvu) možnost izkoristiti polno 
davčno olajšavo. 

Modri e-račun – osebni vpogled v varčevalno 
polico

V p r a š a n j e : 
Oddal sem zahte-
vo za spremembo 
podsklada iz za-

jamčenega v preudarnega 
(ali dinamičnega). Zah-
tevek je bil iz vaše strani 
odobren, kar je vidno v 
mojih dokumentih. Ven-
dar na Modrem e-računu 
ne vidim spremembe in 
je kot izbran podsklad še 
vedno označen zajamčeni 
podsklad.
Odgovor: Podatki 
na Modrem e-računu se 
osvežujejo mesečno za 
pretekli mesec. Zato so vse 
spremembe na e-računu vidne z naslednjim mesecem. To velja tako za spremembo 
podsklada kot tudi za vplačila. 
Vplačane premije v mesecu oktobru 2017 bodo na Modrem e-računu vidne v sredini 
meseca novembra 2017.

Vprašanje: Na Modri e-račun sem se že prijavil, a sem pozabil geslo za 
vstop. Lahko dobim novega?
Odgovor: Geslo lahko kadarkoli ponastavite sami. Obiščite prijavno stran 
Modrega e-računa (https://modrieracun.emodra.si/) in sledite navodilom za 

spremembo pozabljenega gesla. Vaše uporabniško ime je enako e-naslovu, s katerim 
ste opravili prvo prijavo (tudi, če ste med tem spremenili svoj e-naslov za prejemanje 
pošte, je uporabniško ime ostalo enako). V samem e-računu boste lahko spremenili 
tudi podatek o e-naslovu za tekoče obveščanje. 
 
Napovednik
V mesecu decembru bomo za svoje varčevalce ponovno 
pripravili akcijo »Brez vstopnih stroškov«. Na vplačila, 
ki jih boste v mesecu decembru izvedli po posebnem 
sklicu, ne bomo obračunali vstopnih stroškov. Zato 
ne spreglejte e-sporočil (pošte na dom), v katerih vas 
bomo povabili k sodelovanju v akciji, ki bo veljala tudi 
za vaše družinske člane. Morda je ravno december pravi 
čas za razmislek, da naredite nekaj lepega tudi zase in za svoje 
bližnje. 

Imate vprašanje? Tu smo za vas. 
Verjamem, da tudi po branju tega prispevka še nimate odgovorov na vsa vprašanja, 
zato vas vabim, da nam vprašanja ali morda pomisleke zaupate na info@modra-zava-
rovalnica.si ali pa nas pokličete na 080 23 45. Potrudili se bomo, da vam na preprost 
način podamo vse potrebne informacije, na podlagi katerih boste lahko sprejeli naj-
boljšo odločitev zase. Najpogostejša dodatna vprašanja bomo objavili tudi v naslednji 
številki revije Monitor. 
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Ob 130-letnici Splošne bolnišnice Celje 
vas vabimo, da se nam pridružite na slavnostni akademiji 

s podelitvijo priznanj Splošne bolnišnice Celje, 
ki bo v četrtek, 9. novembra 2017, ob 18. uri v dvorani Narodnega doma Celje.

Večer bodo obogatili dijaki Glasbene šole Celje.

Prireditev bomo zaključili s pogostitvijo in druženjem.

Prisrčno vabljeni!

Vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 6. novembra 2017
po telefonu na številko 03 423 30 30 ali na e-naslov info@sb-celje.si.

Direktor
mag. Marjan Ferjanc

Strokovni direktor
asist. mag. Franc Vindišar
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V 
tem jesenskem času praznuje naša bolni-
šnica 130-letnico  modernega zdravstva 
na Celjskem. To je dolga zgodba, popisana 
v različnih pisnih virih,  nazadnje v obšir-

ni  publikaciji, ki smo jo izdali pred desetimi leti – ob 
njeni 120-letnici delovanja.  Tudi v teh desetih letih 
se je nabralo v naši bolnišnici toliko novega in po-
membnega za celjsko in slovensko zdravstvo,  da si 
je vredno priklicati v spomin.  Karkoli pa se je zgodilo 
v bolnišnici,  vedno so bili zadaj ljudje – zaposleni v 
bolnišnici,  na zdravstvenih institucijah ali so bili del 
civilne družbe.  Skupaj se je gradila naša bolnišnica,  
ko se je bilo treba podpirati in spodbujati,  da so stekli 
tudi najzahtevnejši projekti. Šlo je za politične odločit-
ve, samoprispevke,  zbiranje donacijskih sredstev za 
nakup sodobne opreme in še kaj.   

Ko se v mislih sprehodimo skozi burno zgodovino 
celjske bolnišnice, ne moremo mimo njenih začet-
kov ob postavitvi prve zgradbe – Gizeline bolnišnice, 
ki je le nekaj dni po otvoritvi leta 1887 doživela prvo 
poplavo in v naslednjih 130 letih še nekajkrat. Svoj pe-
čat je pustila prva svetovna vojna, ko je primanjkovalo 
prostora, osebja in vsega ostalega, kar je ostalo stalni-
ca v vseh naslednjih letih. Bolnišnica se je dograjeva-
la, med drugo svetovno vojno pa so jo Nemci hoteli 
spremeniti v največjo bolnišnico na Spodnjem Štajer-
skem z 2000 posteljami. Delo je ostalo nedokončano, 
po vojni  pa se je gradnja nadaljevala. Prelomnico v 
tem obdobju predstavlja vseslovenski projekt »Mo-
dernizacija bolnišnic«,  1975–1980, ki je bil v veliki 
meri financiran iz samoprispevka občanov.  

Namesto načrtovanih deset let izgradnje je projekt 
trajal okrog 30 let,  a so z njim posodobili samo po-
lovico bolnišnice.  Naraščajoče potrebe po zdravstve-
nih storitvah in sodobne metode zdravljenja ter ne-

Uvodnik 
direktorja

sprejemljiv standard so zahtevale rešitev še za drugo 
polovico bolnišnice. Tako smo že v letu 2007 pristopili 
k načrtom za t.i. nadomestno novogradnjo bolnišni-
ce. Projekt je bil v tem letu uvrščen med nacionalne 
razvojne projekte, zanj smo dobili tudi gradbeno do-
voljenje,  a za njegovo realizacijo je zaradi gospodar-
ske krize zmanjkalo denarja. 

Vendar v bolnišnici nismo mirovali. Investicijski pro-
jekt smo ob načrtih za izgradnjo urgentnega centra 
ustrezno novelirali in ministrstvo nam je pred kratkim 
tudi odobrilo investicijski program,  s katerim naj bi se 
bolnišnica v naslednjih šestih letih prostorsko popol-
noma posodobila. 

Treba je tudi omeniti, da je bila bolnišnica zadnjih 
dvajset let finančno stabilna, resne težave pa so se 
začele v začetku tega leta, ko so se znižale cene zdra-
vstvenih storitev na raven iz leta 2014. 

Prepričan sem,  da smo v Celju lahko resnično ponosni 
na dosežke na poslovnem in zdravstvenem področju, 
čeprav smo marsikdaj kodrali živce našim lastnikom 
na Štefanovi ali nacionalni zdravstveni zavarovalnici,  
ko smo orali ledino na področju uvajanja novih dia-
gnostik,  novih tehnologij, novih področij zdravljenja. 
Nismo bili vedno priljubljeni, pa vendar težko pogreš-
ljivi, ko so naši strokovnjaki sodelovali v organih zdra-
vstvenih institucij in sooblikovali slovenski zdravstveni 
prostor.  

Pred celjsko bolnišnico so novi izzivi. Želim si, da bi 
moji nasledniki znali uresničiti pričakovanja naših pre-
bivalcev, ki si zaslužijo kakovostno in varno zdravstve-
no oskrbo. 

Mag. Marjan Ferjanc
direktor
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S
plošna bolnišnica Celje ostaja osrednji steber 
zdravstvenega sistema v tem delu države in 
ob tem skrbi za stalno rast in strokovni razvoj, 
z osnovnim ciljem, da zagotavlja prebivalcem 

regije, pa tudi številnim izven nje, celovito, varno in 
kakovostno zdravstveno oskrbo. Obletnice, kot je le-
tošnja, so vedno dobrodošle, da se ozremo na preho-
jeno pot, a prav tako predstavljajo poseben izziv za še 
pomembnejši pogled v prihodnost. 

Ob pogledu na zadnjih deset let je treba izpostaviti 
kar nekaj strokovnih dosežkov, ki so plod dela števil-
nih zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje, pa tudi ne-
katerih izven nje. Vseh je veliko preveč, da bi jih lahko 
omenjali poimensko, nekaterim najbolj zaslužnim pa 
se bomo zahvalili na svečani akademiji. Seveda za 
vsakim od njih stojijo številni posamezniki, ki s svo-
jim delom pomembno vplivajo na rast in razvoj tako 
kompleksnega sistema, kot je Splošna bolnišnica Ce-
lje. 

Pri strateških usmeritvah je najprej treba omeniti šte-
vilne projekte, ki smo jih usmerjali v področja, ki se 
združujejo v okviru bolezni srca in ožilja. Sem vseka-
kor sodi ustanovitev Enote za možgansko kap, ki je 
bila odgovor na naraščajočo problematiko žilne pa-
tologije centralnega živčevja. Po prostorski ureditvi 
je pomemben del preteklega desetletja predstavljalo 
zagotavljanje kadrovskih zmogljivosti. Danes lahko s 
ponosom pokažemo kazalnike kakovosti s tega pod-
ročja, ki so med najboljšimi v državi. Seveda pa je za 
delovanje takšnega sistema treba zagotavljati tudi os-
tale diagnostične in terapevtske zmogljivosti, ki pose-
gajo na številna druga strokovna področja. Med njimi 
je treba omeniti področja radiologije, intenzivne me-
dicine, žilne kirurgije in angiologije. Z demografskimi 
spremembami potrebe po zagotavljanju teh storitev 

Uvodnik 
strokovnega
direktorja

še naraščajo in to predstavlja enega večjih organiza-
cijskih in investicijskih izzivov za bližnjo prihodnost. 
Poleg nevrološkega področja je velik napredek na po-
dročju žilne patologije doživela tudi interventna radi-
ologija. Na tem področju uspešno sledimo sodobnim 
trendom zdravljenja in uvajamo nove metode. Iz-
delan je projekt razvoja, ki vključuje kadrovske, pro-
storske in ostale materialne pogoje. Med ostalimi je 
treba omeniti program karotidne angioseptoplastike, 
operacije vratnih žil in ostale rekonstruktivne posege 
na ožilju, ki jih opravljajo žilni kirurgi. Celoten zgoraj 
omenjeni program opravljamo z multidisciplinarnim 
pristopom, ki se združuje v enoviti organizaciji Centra 
za bolezni ožilja. Nikakor pa ne smemo izpustiti pod-
ročja invazivne kardiologije, kjer že več kot deset let 
izvajamo invazivne posege na srcu, z delom katerih 
sodimo tudi na področje terciarne dejavnosti. V ta se-
gment sodi tudi program srčnih spodbujevalnikov, ki 
smo ga v letu 2017 še nadgradili z začetkom aplikacije 
kardioverterjev. 

V letu 2010 je Splošna bolnišnica Celje kot prva in do 
sedaj še vedno edina v državi, v klinično delo vpelja-
la robotsko asistirano kirurgijo. Pri tem smo orali trdo 
ledino, tako na organizacijskem kot predvsem finanč-
nem področju. Še najmanj težav je bilo pri strokov-
nem delu, kjer so se številne stroke, tako na podro-
čju medicine, zdravstvene nege in ostalih podpornih 
služb hitro združile in uskladile, kar je imelo za posle-
dico uspešno uvedbo nove tehnologije v slovenskem 
zdravstvu. Področju urologije smo leta 2014 pridružili 
še področje abdominalne kirurgije. Do danes je bilo 
opravljenih 1650 operacij na področju urologije in 48 
na področju abdominalne kirurgije. Poudariti je treba, 
da skoraj dve tretjini vseh pacientov prihajata izven 
naše zdravstvene regije. Rezultati dela so bili predsta-
vljeni na  številnih domačih in tujih strokovnih sreča-
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njih, kjer so poželi številne pohvale. V ta sklop sodijo 
tako kazalniki kakovosti opravljenega dela, kot tudi  
izkoriščenost našega robotskega sistema, saj po tem 
kazalniku sodimo v evropski vrh. Pred nekaj dnevi nas 
je z namenom spoznanja naših izkušenj in samega 
robotskega sistema obiskal tudi hrvaški minister za 
zdravje, ki je izrazil vse priznanje za naše rezultate na 
tem področju. Še posebej je treba omeniti prisrčno 
srečanje z njegovim rojakom, ki ga je pričakal na vho-
du na urološki oddelek samo en dan po opravljeni 
operaciji.

Na področju operativnih strok je bilo uvedenih veli-
ko minimalno invazivnih metod zdravljenja, ki so kot 
takšna veliko bolj prijazna pacientom, saj skrajšujejo 
čas hospitalizacij, zmanjšujejo čas okrevanja in reha-
bilitacije, a praviloma povzročajo tudi višje stroške 
same izvedbe posega. V to skupino sodijo posegi na 
področju travmatologije, ortopedije, splošne in abdo-
minalne kirurgije, otorinolaringologije, ginekologije 
in urologije. Tu je treba omeniti tudi uvedbo operacij 
ščitnice na oddelku za otorinolaringologijo in cerviko-
facialno kirurgijo.

Na področju skrbi za naše najmlajše je treba ome-
niti organizacijo dela na neonatalnem odseku gine-
kološko-porodniškega oddelka, kjer smo kot edina 
splošna bolnišnica oz. porodnišnica uspeli leta 2014 
zagotoviti stalno prisotnost specialista neonatologa. 
Rezultati njihovega dela in dela ostalega osebja na 
področju porodništva se kažejo v kazalnikih na po-
dročju perinatologije, ki so med najboljšimi v državi. 
Tudi pri oskrbi ostale pediatrične populacije Splošna 
bolnišnica Celje z razvojem subspecialistične obrav-
nave pomembno presega povprečje v državi na se-
kundarnem področju.

Splošna bolnišnica Celje sodi med izvajalce zdra-
vstvene dejavnosti, ki so med najbolj angažiranimi na 
področju eksplantacijske dejavnosti in s tem svojim 
prispevkom, ki je predvsem zasluga dela na področju 
intenzivne medicine, ter osebnega angažiranja po-
sameznikov, pomembno prispeva k rezultatom tran-
splantacijske dejavnosti v Sloveniji.

Seveda je za realizacijo vsega naštetega treba zagota-
vljati kakovostne in pravočasne storitve na področjih, ki 
so sicer očem bolj skrita in kot takšna manj prepozna-
na. Mednje sodijo laboratorijske storitve, aktivnosti na 
področju preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih 
okužb, storitve s področja citopatologije in patologije, 
transporta in številnih drugih podpornih služb.   

Ob vseh strokovnih in organizacijskih uspehih pa ne 
smemo pozabiti na vlaganja v informatizacijo bolni-
šnice, ki je prinesla veliko novosti v delovne procese. 
Na prvem mestu moramo omeniti digitalizacijo sli-
kovne diagnostike z uvedbo PACS-a leta 2015, ki ga 
bomo v kratkem nadgradili z radiološkim informacij-
skim sistemom (RIS), na oddelku za intenzivno interno 
medicino smo v letu 2017 uvedli elektronsko vodenje 
celotne medicinske dokumentacije. Z uvedbo vrsto-
matov poleti 2017 smo skrajšali postopke pri prijavi 
pacientov, ki pridejo na ambulantne obravnave in so-
časno delno razbremenili zdravstveno osebje z admi-
nistrativnim delom.
Veliko novosti je v delovanje Splošne bolnišnice Ce-
lje prineslo odprtje Urgentnega centra Celje konec 
leta 2015. S tem je bil realiziran cilj, da se nujna me-
dicinska pomoč združi na enem mestu. Ob tem je 
treba poudariti, da smo k projektu pristopili celovito, 
kar nam je povzročalo kar nekaj težav. Glavni razlogi 
so bili predvsem pomanjkanje zdravnikov urgentne 
medicine, nedorečeno financiranje  dejavnosti, nedo-
končani prostori in oprema ob začetku delovanja in 
še neizdelana tretjina predvidenega centra. Kljub vse-
mu smo uspeli zagotoviti prostore, kadre in organiza-
cijo Pediatričnega urgentnega centra, ki omogoča s 
strokovnega vidika izrazit napredek pri zagotavljanju 
nujne zdravstvene oskrbe za otroke in mladostnike, 
saj je ves čas zagotovljena oskrba  s strani pediatra. 
Celovito oskrbo smo nadgradili s priključitvijo nujnih 
reševalnih prevozov in organiziranjem splošne nujne 
medicinske pomoči v okviru Splošne bolnišnice Celje 
v začetku 2017.

Zadnje desetletje so zaznamovale aktivnosti, pove-
zane  s področjem zagotavljanja kakovosti in var-
nosti. Že leta 2009 smo pristopili k certificiranju zdra-
vstvenih ustanov po standardu TEMOS. Po temeljitih 
pripravah in uvajanju standardov smo omenjeni cer-
tifikat pridobili in ga v prihodnjih letih tudi obnovili. 
Poleg omenjenega standarda smo leta 2013 uspešno 
opravili presojo po mednarodnem akreditacijskem 
standardu DIAS. Vse te presoje so vnesle v bolnišni-
co veliko drobnih novosti in sprememb, ki vsekakor 
predstavljajo dvig kakovosti izvajanja zdravstvenih 
storitev in zmanjšujejo  tveganja na vseh področjih. 
Prepričani smo, da bo tudi letošnja akreditacija, po 
že tretjem mednarodnem standardu – AACI, sledila 
temu cilju. Seveda pa je naš končni cilj, da celotna bol-
nišnica pridobi standard ISO 2001, ki ga ima trenutno 
le Transfuzijski center. Pri slednjem je treba omeniti, 
da smo z letom 2017 zagotovili potrebne postopke za 
celovito izvajanje vseh zakonsko potrebnih testiranj 
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krvi in s tem omogočili še višjo stopnjo dostopnosti 
za oskrbo naših pacientov.

Splošna bolnišnica Celje ima pomembno vlogo v 
izobraževalnih in raziskovalnih  projektih. Kot učna 
bolnišnica sodelujemo z obema medicinskima fakul-
tetama, za kateri izvajamo vaje za študente, številni 
naši sodelavci pa sodelujejo tudi pri izvajanju izo-
braževalnih programov. Poleg tega je treba izposta-
viti še sodelovanje z Visoko zdravstveno šolo v Celju, 
Srednjo zdravstveno šolo Celje ter izobraževalnimi 
organizacijami z večine področij zdravstva. Pri sodelo-
vanju s prvo omenjeno ustanovo želimo v prihodnjih 
letih zagotoviti za prebivalce regije enovito paliativno 
oskrbo, tako v sami bolnišnici, ostalih zdravstvenih 
in socialnih ustanovah, kot tudi v domačem okolju. 
Pri tem se povezujemo z nevladnimi organizacijami 
in aktivno sodelujemo tudi z zastopniki pacientovih 
pravic. Svojo vlogo imamo pri izobraževalnih proce-
sih na primarni ravni, pri izvajanju preventivnih sre-
čanj, vključujemo se v regionalne in državne projekte 
na področju preventivnih zdravstvenih vsebin. Kot 
nosilec smo skupaj s konzorcijskimi partnerji postali 
referenčni center Olimpijskega komiteja Slovenije ter 
s tem pridobili posebno priznanje in odgovornost za 
zdravstveno oskrbo naših športnikov.

Raziskovalna dejavnost v Splošni bolnišnici Celje je v 
letu 2016 omogočila izdajo samostojne številke med-
narodne revije Wiener Klinische Wochenschrift s te-
matiko s področja geriatrije. 

Omeniti je treba aktivnosti na področju rak rane slo-
venskega zdravstva – čakalnih dob, saj si v Splošni 
bolnišnici Celje aktivno prizadevamo za njihovo skraj-
ševanje s samostojnimi ukrepi in se seveda vključuje-
mo v projekte na državni ravni. Primarno smo pričeli 
zmanjševati število čakajočih na področjih, ki najbolj 

ogrožajo zdravje pacientov (koronarografije), sledijo 
področja, na katerih so bile maksimalno dopustne ča-
kalne dobe izrazito presežene (revmatologija) in pod-
ročja, kjer je bilo skupno število čakajočih zelo visoko 
(operacije krčnih žil, maksilofacialna kirurgija). Na vseh 
teh področjih, pa tudi številnih drugih, smo v Splošni 
bolnišnici Celje pri skrajševanju čakalnih dob dosegli 
lepe rezultate.

Trenutni največji izziv predstavlja prostorska neustre-
znost nekaterih bolnišničnih oddelkov, kamor sodijo 
predvsem internistični oddelki in oddelek za infek-
cijske bolezni in vročinska stanja. Kljub dejstvu, da 
nas je pred kratkim razveselila novica o nadaljevanju 
projekta nadomestne novogradnje, ki bo za daljši rok 
zagotovila ustrezne razmere za rast in razvoj Splošne 
bolnišnice Celje, pa moramo določene reorganizacije 
znotraj bolnišnice opraviti še pred tem. Ob zagota-
vljanju prostorov nikakor ne smemo pozabiti na za-
gotavljanje sodobne medicinske opreme, saj je pre-
tekla ekonomska kriza na tem področju pustila veliko 
dolga, ki smo ga z zagotovitvijo nekaterih investicij v 
letošnjem letu vsaj malo zmanjšali. Najpomembnejša 
naloga pa je vlaganje v kadre, saj brez njihove usposo-
bljenosti, motiviranosti in seveda ustreznega števila, 
ni možno izpolnjevati pogojev za realizacijo našega 
osnovnega cilja – tudi v prihodnosti izvajanje celovi-
tih, kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev.

Seveda na delovanje bolnišnice pomembno vplivajo 
tudi zunanji dejavniki in upamo, da nam bodo le-ti v 
prihodnjem desetletju bolj naklonjeni. Predvsem gre 
tu za sistem financiranja zdravstvenih storitev, aktiv-
nosti na področju zaposlovanja in izobraževanja vseh 
profilov zdravstvenih delavcev in nenazadnje tudi 
aktivnosti našega lastnika pri zagotavljanju stabilnih 
razmer za delovanje.

Asist. mag. Franc Vindišar
strokovni direktor
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S srednjeveškim špitalom, pribežališčem onemoglih 
in obubožanih meščanov brez sorodnikov, ki je bil 
fevdalna ustanova celjskih grofov, se začenja zgodo-
vina bolnišničnega zdravstva v Celju. Ko štejemo leta 
današnji Splošni bolnišnici Celje, pa smo za njen za-
četek določili otvoritev nove bolnišnice s kirurškim in 
internim oddelkom, ki so jo poimenovali po cesarjevi 
hčeri Gizeli. Od leta 1887, ko je s 174 bolniškimi pos-
teljami postala osrednji zdravstveni center na širšem 
celjskem območju, je bolnišnica preživela mnogo 
sprememb, dozidav, prezidav, reorganizacij, združe-
vanj in razdruževanj. Po spodletelih načrtih Nemcev, 
ki so med drugo svetovno vojno v Celju načrtovali 
bolnišnico z 2.000 bolniškimi posteljami, namere pa 
že začeli uresničevati s prvimi novimi stavbami, je 
imel največji vpliv na njeno rast in razvoj leta 1977 
sprejeti razvojni program modernizacije bolnišnice. 

Gizela

Ta je na podlagi sprejetega dogovora o združevanju 
sredstev na celjskem območju obsegal gradnjo infra-
strukturnih objektov, večje adaptacije dela obstoje-
če bolnišnice in gradnjo novega objekta za potrebe 
bolnišnice in specialističnih ambulant. Leta 1980 se 
je pričela gradnja novega, 29.000 m2 velikega bolni-
šničnega objekta, ki naj bi bila končana do leta 1990. 
Zaradi vedno večjih gospodarskih težav občin, ki so 
modernizacijo finančno podpirale, nekajletnega od-
pravljanja posledic katastrofalne poplave leta 1990 in 
iskanja novih finančnih virov, so se načrti izpolnili šele 
leta 2009 z izgradnjo zadnjega bolniškega oddelka v 
bolnišnični »novogradnji«. Nov koncept nadaljnjega 
strokovnega in prostorskega razvoja bolnišnice smo 
začrtali v Strateškem razvojnem programu za obdob-
je 2008–2017.    
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Kljub vsem spremembam je bolnišnica skozi čas ohra-
nila svoj položaj in poslanstvo osrednje regijske bolni-
šnice, ki zagotavlja celovito bolnišnično in specialistič-
no ambulantno zdravstveno oskrbo na sekundarni 
ravni. Bolnišnica svoje storitve zagotavlja za območje 
s približno 250 000 prebivalci, nekatere medicinske 
dejavnosti pa s svojimi storitvami oskrbujejo tudi več-
ja območja, ki štejejo do 300 000 prebivalcev. Je tretja 
največja bolnišnica v Sloveniji, ki na mnogih področjih 

presega raven regijske bolnišnice kot sekundarnega 
nivoja zdravljenja ter opravlja višjo, zahtevnejšo raven 
storitev. 

Fran Levstik je nekoč zapisal: »Čas je kot veter, ki raz-
pihava pleve in pušča zrnje. Zgodovina Splošne bol-
nišnice Celje sicer šteje že častitljivih 130 let, vendar 
poglejmo, kaj se je na sito strokovnih in poslovnih do-
sežkov bolnišnice ujelo v zadnjih desetih letih. 

Bolnišnični kompleks po II. svetovni vojni

Otvoritev novejšega dela bolnišnice
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2007–2017

2007

Leto 2007 je bilo leto začetkov številnih projektov. 

V začetku leta smo skupaj s partnerji (društvi upoko-
jencev in veteranskimi društvi) iz prve donacijske ak-
cije, s katero smo zbirali sredstva za koronarograf, zas-
tavili novo donacijsko akcijo. Z njo smo začeli zbirati 
sredstva za nov rentgen za globinsko diagnostiko oz. 
za CT aparat. V letu in pol se je na računu bolnišnice 
za nakup rentgena za globinsko diagnostiko zbralo 
686.478 €. Prispevalo jih je skoraj 9.000 posameznikov 
in več kot 830 podjetij, obrtnikov, občin, društev in 
združenj, ki so razvojna prizadevanja bolnišnice pre-
poznali kot prava, in v veliki meri ponudili svojo po-
moč.
 
Strokovni napredek je bolnišnici omogočila tudi odo-
britev štirih novih zdravstvenih programov na Zdra-
vstvenem svetu, in sicer:
•	 programa	balonske	kifoplastike,
•	 programa	enote	za	zdravljenje	možganske	kapi,
•	 programa	uvajanja	 interventnih	posegov	na	peri-

fernem ožilju (PTA) in 
•	 zdravila	infliksimab	(remicade)	za	bolnike	z	revma-

toidnim artritisom, ankilozirajočim spondilitisom in 
psoriatičnim artritisom. 

V projektu REORG so bili izdelani predlogi sprememb 
obstoječega modela organiziranosti SB Celje. Organi-
zacijska struktura je bila dopolnjena v smislu poeno-
tenja in povezovanja organizacijskih enot z namenom 
učinkovitega obvladovanja stroškov, večje racional-
nosti in zagotavljanja strokovnega razvoja ter kakovo-
sti storitev, primerljivo tako na področju medicinske 
dejavnosti in zdravstvene nege kot pri nemedicinski 
dejavnosti. Na podlagi predlaganih sprememb so bile 
izvedene spremembe statusno pravnih aktov, kot sta 
Statut in Pravilnik o organiziranosti in organizaciji dela 
v Splošni bolnišnici Celje.

Ena od predaj številnih donacij

Enota za možgansko kap
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Velik strokovni in organizacijski izziv je bila tudi poso-
dobitev programov Birpis in Lis, ki zaradi delovanja v 
sistemu DOS nista več ustrezala razvojnim potrebam  
bolnišnice. Ker je njuno nemoteno in neprekinjeno 
delovanje kritičnega pomena za ključne delovne pro-
cese, ki morajo v bolnišnici nemoteno potekati 24 ur 
na dan, so bile priprave in izvedba zelo skrbno načr-
tovane in opravljene. Prenos podatkov o zdravljenju 
približno 400.000 pacientov za zadnjih deset let je tra-
jal kar tri dni, po njem pa je uporabnike obeh sistemov 
in zaposlene v Službi za informatiko čakalo zahtevno 
obdobje uvajanja in izpopolnjevanja njune uporabe. 
Ta posodobitev je v delo zdravstvene nege prinesla 
veliko spremembo, saj veliko medicinskih sester pred 
njo z računalnikom sploh ni delalo. Leto 2007 pa je 
na področju zdravstvene nege postavilo še en mejnik. 
V tem letu so se izvajalci zdravstvene nege namreč 
prvič vpisali v register izvajalcev zdravstvene nege in 
kasneje na podlagi tega vpisa pridobili licence.    
 
Razvoj informacijske tehnologije je šel naprej tudi 
na področju tehničnega vzdrževanja. Bolnišnica ob 

svojem neprekinjenem 24-urnem delovanju ne pot-
rebuje le osebja, medicinskih materialov in medicin-
ske opreme, ampak tudi delujočo celotno tehnično 
infrastrukturo. Ker je večina naprav opremljena ali 
vodena s pomočjo procesorjev oz. računalnikov, smo 
že pred leti začeli z izgradnjo centralnega nadzornega 
sistema (CNS), to je tehnične informacijske mreže, ki 
je neodvisna od poslovno-medicinske. CNS omogoča 
daljinski pregled in upravljanje posameznih tehničnih 
agregatov v bolnišnici, spremljanje energetske učin-
kovitosti naprav in hitrejše odkrivanje napak. V letu 
2007 pa je bil storjen še korak naprej, ki je z uporabo 
interneta omogočil upravljanje CNS od doma.

Ker se je v letu 2008 obetalo dokončanje novejšega, 
trideset let starega objekta bolnišnice, polovica bolni-
šničnih oddelkov pa je še vedno ostajala v starih stav-
bah, je leta 2003 pod vodstvom prim. Arzenška začela 
delovati komisija za posodobitev starega dela bolni-
šnice. Na podlagi analiz pristojnih služb in ustanov 
je prišla do zaključka: če bi v starem delu bolnišnice 
želeli izenačiti bivalne razmere za paciente in delov-
ne razmere za zdravstveno osebje s tistimi v novej-
šem delu, bi sredstva za adaptacije in rekonstrukcije 
objektov presegla vrednost novogradnje. Še posebej 
zato, ker stare stavbe zahtevajo tudi protipotresno 
adaptacijo. Vlaganje vanje bi bilo torej neekonomič-
no. V izjemno kratkem času so bila tako pripravljena 
izhodišča za nadomestno novogradnjo. Le-ta naj bi 
potekala v štirih fazah, predvsem zaradi nemotenega 
delovanja bolnišnice in prilagajanja finančnim virom. 
Terminsko je bila izgradnja opredeljena od leta 2010 
do 2017, sredstva zanjo pa zagotovljena v Načrtu ra-
zvojnih programov Republike Slovenije 2009–2012, ki 
je bil konec novembra tega leta sprejet v parlamentu.   

Posodobitev informacijske podpore 

Prvi idejni načrti za nadomestno novogradnjo
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2008

Leto 2008 je prineslo nekaj zaključkov. 

V skladu z določili Zakona o preskrbi s krvjo in vsemi 
ostalimi pravnimi akti s področja transfuzijske dejav-
nosti je Splošna bolnišnica Celje v začetku maja 2008 
na Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in 
medicinske pripomočke naslovila vlogo za izpolnje-
vanje pogojev za opravljanje dejavnosti preskrbe s 
krvjo in s tem za pridobitev dovoljenja za delo Trans-
fuzijskega centra. Po opravljenem nadzorstvenem 
pregledu je agencija našemu centru izdala Odločbo 
in s tem dovoljenje za opravljanje dejavnosti preskrbe 
s  krvjo kot javne službe, v dosedanjem obsegu dela 
in na dosedanjih lokacijah. Med aktivno pripravo na 
verifikacijo in pri vzpostavljanju sistema kakovosti se 
je Transfuzijski center oprl na standard ISO 9001, zato 
je bila logično nadaljevanje tudi pridobitev certifikata. 
Po notranjih je bila konec julija opravljena še zunanja 
presoja. Njun rezultat je certifikat kakovosti po stan-
dardu ISO 9001:2000. Verifikacija Transfuzijskega cen-
tra je bila veliko priznanje strokovnemu in organizacij-
skemu delu naših strokovnjakov, hkrati pa je bolnišnici 
pri preskrbi s krvjo prinesla pomembno neodvisnost 
od Zavoda RS za transfuzijsko medicino Ljubljana ali 
Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor.  Krvodajalstvo je za bolnišnico zelo pomembno

Prvi certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2000
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Z izgradnjo bolnišničnih oddelkov se je po tridese-
tih  letih zaključil projekt modernizacije bolnišnice. 
Z nadzidavo je v četrtem nadstropju stolpnice dobil 
nove prostore dermatovenerološki oddelek, v dru-
gem kraku četrtega nadstropja pa oddelek za sploš-
no in abdominalno kirurgijo. V kletnih prostorih pod 

bolnišnično polikliniko so bili tega leta gradbeno za-
ključeni novi prostori za oddelek za medicinsko reha-
bilitacijo. V T-objektu je bila opravljena rekonstrukcija 
lekarne, z renovacijo prostorov, v katerih je prej go-
stovala srednja zdravstvena šola, pa nam je na enem 
mestu uspelo združiti upravne službe in jih približa-
ti zaposlenim. Novo podobo je tega leta dobila tudi 
transformatorska postaja.
 
Leta 1998 je Splošna bolnišnica Celje kot prva slo-
venska bolnišnica začrtala strategijo svojega razvoja. 
Spremenjeno zunanje in notranje okolje bolnišni-
ce, ki se je odražalo s hitro naraščajočimi potrebami 
prebivalstva po zdravstvenih storitvah ter močnim 
razvojem medicinske stroke, pa je narekovalo pripra-
vo novega. Opredelitev obdobja 2008–2017 je bila v 
veliki meri odvisna od načrtovanega zaključka nado-
mestne novogradnje starega dela bolnišnice, saj je 
bil le-ta pogoj za uresničitev pomembnih strateških 
projektov. Ob tem pa so bili v okviru tega dokumenta 
podrobno opredeljeni prioritetni projekti za obdobje 
do leta 2012. Splošna bolnišnica Celje je tako znova 
opredelila svoje poslanstvo, vizijo in vrednote ter stra-
teške cilje in strategije za njihovo uresničevanje.

Poslanstvo
•	 Splošna	bolnišnica	Celje	 izvaja	celovito	bolnišnič-

no in ambulantno specialistično zdravstveno oskr-
bo.

Končna izgradnja novejšega dela bolnišnice

Selitev upravnih služb na skupno lokacijo
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•	 Krepi	in	razvija	celovito	dejavnost	oskrbe	s	krvjo	in	
krvnimi pripravki. 

•	 Sooblikuje	zdravstveno	politiko.
•	 Izpolnjuje	pogoje	za	osebnostni	in	strokovni	razvoj	

zaposlenih.
•	 Deluje	na	področju	izobraževanja,	usposabljanja	in	

izpopolnjevanja. Je učna baza za vse nivoje izobra-
ževanja v zdravstveni dejavnosti.

•	 Izvaja	 in	 krepi	 znanstveno	 in	 raziskovalno	 dejav-
nost.

Vizija
Splošna bolnišnica Celje je osrednja slovenska splo-
šna bolnišnica, ki na sekundarni in deloma terciarni 
ravni izvaja dejavnost celovite zdravstvene oskrbe. Je 
tudi učna bolnišnica za vse medicinske kadre, teži k 
doseganju meril za klinične oddelke, na svojem po-
dročju razvija raziskovalno dejavnost ter v svoje delo 
uvaja sodobne dosežke strok. Naša temeljna vizija je 
nenehno izboljševanje procesov in zavezanost kako-
vosti tako v domačem kot mednarodnem okolju.

Vrednote SB Celje so: 
•	 zaupanje,
•	 spoštovanje,
•	 predanost	pacientu,
•	 odgovornost,
•	 sodelovanje	in	odprtost,
•	 kakovost,	znanje	in	kreativnost.

Strateški cilji SB Celje v obdobju 2008–2017 so:
S1. zadovoljstvo pacientov,
S2. strokovni razvoj,
S3. uravnoteženo poslovanje,
S4. celovita kakovost in procesna organiziranost,
S5. informatizacija,
S6. razvoj kadrovskih potencialov,
S7. nadomestna novogradnja.

Opredeljeni strateški cilji so med seboj povezani, nji-
hove povezave predstavljajo vzročno-posledična raz-
merja. Za izpolnjevanje poslanstva in vizije bolnišnice 
je potrebno vzporedno uresničevanje vseh strateških 
ciljev. 

V skladu z metodologijo strateškega načrtovanja po-
krivajo strateški cilji naslednje vidike upravljanja in vo-
denja SB Celje:
•	 vidik	strank	oz.	uporabnikov,
•	 finančni	vidik,
•	 vidik	notranjih	procesov,
•	 vidik	učenja	in	rasti.	

Na področju kakovosti in varnosti se je veliko doga-
jalo. Leta 2007 je področje zdravstvene nege pričelo 
z izvedbo pogovorov o varnosti. Njihov namen je, 
da zaposleni izpostavijo problem, ki ga potem rešijo 
bodisi sami, bodisi je rešen na področju zdravstvene 
nege ali pa ga v nekaterih primerih posredujejo v re-
ševanje strokovnemu direktorju ali drugim službam. 
Leta 2008 je zdravstvena nega začela ocenjevanje 
ogroženosti pacientov za padec z lestvico Morse. Na 
podlagi te ocene so nato medicinske sestre načrto-
vale aktivnosti za preprečevanje padca pri pacientih. 
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Leta 2009 se je bolnišnica prvič 
prepustila presoji kakovosti po 
mednarodnih standardih in pos-
tala prva slovenska certificirana 
bolnišnica v mreži TEMOS. Projekt 
TEMOS ((TElemedicine for MObile 
Society) se je začel leta 2004 pod 
okriljem Evropske vesoljske agenci-
je (European Space Agency, ARTES 
3 program). Namen projekta je bil 
certificiranje bolnišnic v turistično 
zanimivih državah. Vstop v mrežo 
TEMOS-ovih zdravstvenih ustanov 
je odprt vsem zdravstvenim usta-
novam, ki dosegajo ustrezne regio-
nalne standarde. Specifična merila 
obravnave turistov in poslovnih 
popotnikov pa je TEMOS razvil sku-
paj z vodilnimi zavarovalnicami, kot 
so AXA, Mondial, ADAC, Malteser 
in Roland. Zdravstvene ustanove 
s certifikatom tako TEMOS pripo-
roča zavarovalnicam, ambasadam, 
ministrstvom, pa tudi zdravstve-
nim ustanovam, ki te informacije 

potrebujejo za svoje paciente. Tako 
npr. 50.000 nemških zdravnikov in 
farmacevtov dvakrat letno dobi 
ažurirane informacije s področja 
potovalne medicine in podatke o 
bolnišnicah s certifikatom TEMOS
-a. 
 
Konec leta je bil dokončan več-
ji naložbeni ciklus, ki se je pričel 
že leta 2007. Zapleteni postopki 
javnih naročil ter zahtevna grad-
nja ob neprekinjenem delovanju 
bolnišnične dejavnosti sta neko-
liko zavlekli izvedbo naložb, zato 
je bilo v tem letu zaključenih kar 
za 4,3 mio € naložb v medicinsko 
opremo in za okrog 5,4 mio € na-
ložb v nemedicinsko opremo, in-
frastrukturo in informatiko. Konec 
leta so tako začeli obratovati novi 
CT aparat, rentgenski aparati za 
gastroenterološko ter urološko di-
agnostiko in rentgenski aparati za 
skeletno diagnostiko. Diagnostiko 
smo v tem letu izpopolnili še s pe-
timi ultrazvočnimi aparati za pot-
rebe urološkega in radiološkega 
oddelka, oddelka za ledvične bo-
lezni s centrom za dializo, oddelka 
za žilno kirurgijo in nevrološkega 

oddelka, oddelka za ortopedijo in 
športne poškodbe, oddelka za me-
dicinsko rehabilitacijo ter oddelka 
za intenzivno interno medicino. 
Kupili in namestili smo nove moni-
toringe za potrebe prebujevalnice 
v centralnem operacijskem bloku, 
oddelka za intenzivno interno me-
dicino in enote intenzivne medici-
ne operativnih strok. 

Tako na medicinskem kot poslov-
nem delu so zaposleni začeli siste-
matično načrtovati svoje aktivnosti 
na podlagi analiz procesov, cilj pa 
je bil optimizacija le-teh. V tem 
letu se je zvrstilo kar nekaj projek-
tov, in sicer: analiza in izboljšave 
procesov v operacijskih dvoranah, 
urgentnem centru, pri sprejemu 
bolnikov, individualna obravnava 
pacientov, naročenih na operativ-
ni poseg, uvedba standardizira-
ne oblike dokumentacije zapisov 
procesov, uvedba elektronskega 
spremljanja poslovnih procesov v 
kuhinji, v nabavni službi, priprava 
informativne brošure z informaci-
jami o delovanju bolnišnice, ki jih 
potrebuje hospitalizirani pacient 
od sprejema do odpusta.

2009

Prva mednarodna presoja kakovosti 
bolnišnice

Podelitev certifikata TEMOS
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Montaža novega CT aparata

Nov monitoring
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2010

»V prizadevanju za strokovni napredek smo v naši 
bolnišnici prišli do prelomnega dogodka – uvajamo 
maloinvazivno robotsko kirurgijo. Usmeritev v malo-
invazivno kirurgijo je bila del vizije in ena od strate-
gij v našem načrtu,…« je v popotnico novi metodi 
zdravljenja v Monitorju zapisala takratna strokovna 
direktorica bolnišnice, prim. mag. Frančiška Škrabl 
Močnik. Pred uvedbo robotske kirurgije je bila v bolni-
šnici opravljena temeljita analiza ter na njej temelječ 
razmislek in razprava tako na strokovnem kot na po-
slovnem področju. 
 
V začetku maja 2010 je tako naša bolnišnica kot prva 
in tudi danes še vedno edina v Sloveniji kupila kirur-
škega robota da Vinci, to je aparat, ki združuje pred-
nosti laparoskopskega in klasičnega načina operiranja 
ter omogoča minimalno invazivno kirurgijo na števil-
nih področjih. Investicija v takrat najsodobnejši robot-
ski sistem da Vinci S HD je bila vredna 1.750.000,00 
Eur. Ekipa zdravnikov in medicinskih sester, ki je do 
takrat že opravila vsa potrebna usposabljanja in tre-
ning v Strasbourgu, je prvo operacijo z robotskim sis-
temom v Celju opravila 11. maja 2010. Prve operacije 
so potekale pod nadzorom izkušenih tujih operater-

jev. Robotsko asistirano kirurgijo smo najprej uvedli 
na področje urologije, in sicer smo prva leta operirali 
bolnike z rakom prostate. V prvem letu smo opravili 
54 robotsko asistiranih posegov, nato pa vzporedno 
s potekom učne krivulje to številko vsako leto veča-
li. V naslednjih letih smo širili tudi spekter uroloških 
operacij, opravljenih z robotom, in sicer na področja 
operacij ledvic, sečevodov in mehurja.   
 
Že od prvih pogovorov o uvajanju robotsko asisti-
rane kirurgije v kirurško dejavnost bolnišnice je bilo 
jasno, da je robotska kirurgija v primerjavi s klasičnimi 
in laparoskopskimi operativnimi posegi dražja. Nove 
tehnologije in novi materiali praviloma zahtevajo višja 
finančna sredstva oz. pomenijo večje stroške zdravlje-
nja. 
Stroški zdravljenja z robotsko kirurgijo so bili precej 
višji od tedaj priznanih stroškov oz. cene, ki nam jo 
je za obravnavo takšnega bolnika priznal Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Sprva smo razliko 
v ceni poskusili pokriti z donacijskimi sredstvi, vodstvo 
bolnišnice pa je izvajalo številne aktivnosti za prizna-
nje te tehnologije v Sloveniji ter za pridobitev doda-
tnih finančnih sredstev za njeno izvajanje. 

Robotski sistem da Vinci v Celju
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nejše diagnostične preiskave za opredelitev žilnih 
obolenj.

Tega leta so se z začetkom vstavljanj stalnih srčnih 
spodbujevalnikov uresničila tudi dolgoletna priza-
devanja oddelka za intenzivno interno medicino. Po 
predhodni odobritvi na Zdravstvenem svetu je Mini-
strstvo za zdravje v tem letu bolnišnici končno odo-
brilo uvedbo nove dejavnosti, vendar brez dodatnih 
sredstev zanjo. Bolnišnično vodstvo se je za to mož-
nost odločilo, saj je dejavnost pomenila pomembno 
nadgradnjo invazivne srčne diagnostike in interven-
tnega intenzivnega zdravljenja, ki smo ga v bolnišnici 
že nekaj časa zelo uspešno izvajali. Z uvedbo vstavlja-
nja stalnih srčnih spodbujevalnikov se je naša bolni-
šnica tudi na tem področju začela postavljati ob bok 
obema kliničnima centroma. 
 
Ob teh dosežkih moramo izpostaviti še nov pristop 
k celostni obravnavi žilnih pacientov z združevanjem 
različnih strok v Centru za bolezni ožilja. Do takrat smo 
namreč paciente z žilnimi boleznimi obravnavali na 
več področjih in lokacijah, zato je bila njihova obrav-
nava dokaj neusklajena in necelovita. Zamisel o učin-
koviti, usklajeni in multidisciplinarni obravnavi žilnih 
pacientov je zorela nekaj let, dokler se ob podpori 
strokovnega vodstva bolnišnice ni oblikoval multidi-
sciplinarni tim zdravstvenih delavcev, ki je dokončno 
oblikoval novo organizacijsko enoto z namenom, da 
bi lahko pacientom na enem mestu zagotovili tako 
presejalne teste za žilna obolenja kot tudi najzahtev-

Robotsko asistirane operacije na področju urologije Vstavitev prvega stalnega srčnega spodbujevalnika v 
Splošni bolnišnici Celje

Internistična obravnava žilnih bolnikov v Centru za bolezni 
ožilja
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Center za bolezni ožilja je nastal v obnovljenih prosto-
rih starega dela bolnišnice. V centru delujejo angiolo-
ška	ambulanta,	flebološka	ambulanta,	nevroangiolo-
ška ambulanta ter ambulanta za žilno kirurgijo.  Hkrati 
center uvaja tudi ambulantno obravnavo bolnikov z 
venskim popuščanjem, poleg skleroterapij in mini-
malno invazivnih posegov na venah pa izvajajo še 
najsodobnejšo endovaskularno lasersko zdravljenje 
venskega popuščanja. Center za bolezni ožilja pred-
stavlja tudi stičišče za nadzor bolnikov po različnih in-
terventnih in operativnih posegih. Bolniki z boleznimi 
ožilja tako po novem pridejo na eno mesto v bolni-
šnici, kjer jih obravnava multidisciplinarni tim speci-
alistov, zanje pripravi načrt zdravljenja in ga izvede. 
Rezultati takšne organizacije dela se kažejo v kakovo-
stni obravnavi bolnikov z žilnimi boleznimi, ki so pos-
tavljeni v središče vsega dogajanja in jim pravočasno 
prepoznavanje in celovito zdravljenje obolenj ožilja 
marsikdaj prepreči nadaljnje napredovanje bolezni. 

Pomembne spremembe v vodenje in spremljanje pa-
cientov, naročenih na elektivne operativne posege, so 
prinesle koordinatorke primera, ki smo jih uvedli na 
kirurških oddelkih. Z njihovimi aktivnostmi, ki obsega-
jo preverjanje pripravljenosti pacienta za operacijo ter 
neposredno komunikacijo z njim, smo zagotovili, da 

so pacienti za elektivne posege pravočasno priprav-
ljeni in sprejeti v bolnišnico šele na dan operativnega 
posega. Prej se je namreč dogajalo, da so pacienti v 
bolnišnico prišli vsaj dan pred posegom, potem pa so 
naslednji dan njihove operacije zaradi neustreznih iz-
vidov odpadle. 

Na področju kakovosti in varnosti pacientov so rezul-
tati kazalnikov kakovosti na področju ginekologije, 
neonatologije in splošne kirurgije pokazali ugoden 
trend bolnišnice, rezultati iz Deutsche Trauma Regi-
stra pa so bolnišnico na tem medicinskem področju 
uvrstili v zgornjo polovico ocenjenih bolnišnic. Redni 
interni strokovni nadzori,  posvečeni varnosti, so pri-
nesli izboljšave v obliki protokolov, kot so: obravnava 
kritično bolnega otroka, protokol priprave na tran-
sport, reevaluacija beleženja vitalnih funkcij, nadzor in 
evaluacija kritično bolnega pacienta, nadzor in analiza 
vzrokov odpadlih operacij. Izvajanje notranjih presoj 
kontaktnih izolacij po metodologiji Alpha je  omo-
gočilo pridobitev informacije o vzrokih neskladij pri 
izolacijskih ukrepih, laboratoriji so pri obvladovanju 
neskladij posebno pozornost namenili odvzemu bio-
loških vzorcev, skratka, na vseh področjih se kaže vpliv 
uvajanja sistema kakovosti s poudarkom na merjenju 
rezultatov, analizah, prepoznavanju kritičnih točk.

Kirurška obravnava žilnih bolnikov v Centru za bolezni 
ožilja

Koordinatorka primera s pacientom
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2011

Jeseni 2011 smo v bolnišnici za-
čeli projekt energetske sanacije 
objektov ter obnovo oddelka za 
patologijo in citologijo. Gre za 
projekt, katerega cilj je bil zmanj-
ševanje rabe energije z izboljša-
njem energetske učinkovitosti. 
Obsegal je sanacijo ovoja objek-
ta, zamenjavo klimatskih naprav, 
rekonstrukcijo prostorov oddelka 
in primarno energetsko oskrbo. 
Celotna vrednost projekta je bila 
ocenjena na 6,6 mio EUR. Delno 
ga je financirala Evropska unija, in 
sicer iz Kohezijskega sklada, razliko 
med nepovratnimi sredstvi in ce-
lotno vrednostjo pa je financirala 
bolnišnica sama. V letu 2011 je 
bila glavnina del opravljena na t.i. 
objektu »T«, v katerem so otroški 
oddelek, oddelek za patologijo in 
citologijo, lekarna, služba za pre-
hrano in upravne službe. Skoraj v 
celoti je bil obnovljen ovoj objek-
ta, kar obsega zamenjavo dotra-
jane kritine, izolacijo podstrešij in 
izvedbo toplotne izolativne fasade 
ter zamenjavo obstoječih oken 
in vrat na fasadi stavbe. Prav tako 
so bila z novimi zamenjana tudi 
dotrajana okna in vhodna vrata na 
objektu »Gizela«, najstarejši stavbi 
bolnišnice. Hkrati je potekala tudi 
zamenjava šestih dotrajanih kli-
matskih naprav.

V investicijskem projektu nado-
mestne novogradnje Splošne bol-
nišnice Celje so bile v letu 2011 
aktivnosti usmerjene v urejanje 
in dopolnjevanje potrebne doku-
mentacije za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja, ki je bilo do konca 
tega leta s plačilom komunalnega 
prispevka tudi pridobljeno. V iz-
delavi je bil PZI projekt (projekt za 
izvedbo), ki je pogoj za pričetek 
razpisa za izvajanje gradbenih del 

in opremljanje nadomestne novo-
gradnje.

Kot prva etapa projekta nadome-
stne novogradnje so bila oprede-
ljena pripravljalna dela, ki so obse-
gala:
1. ureditev zaklonišč;
2. zamenjavo dveh dotrajanih di-

zelskih agregatov;
3. obnovo električne opreme v 

transformatorski postaji TP BOL-
NICA II;

5. slovenski urološki kongres 

Energetska sanacija T-objekta

4. posodobitev centralne steriliza-
cije;

5. izgradnjo nadomestnega stre-
žniškega prostora in računalni-
ških komunikacij;

6. izvedbo GOI del ter dobavo in 
montažo opreme za ureditev 
septične operacijske dvorane; 

7. dobavo in montažo opreme za 
ureditev urološke operacijske 
dvorane;

8. nadgradnjo hladilnega postroja. 
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Pripravljalna dela so bila konec leta 
v različnih fazah javnih razpisov, 
nad celotno investicijo pa je že visel 
črn oblak finančne krize, ki je tako 
v svetu kot doma dobivala vedno 
večje razsežnosti.

Z implementacijo intraneta v bolni-
šnici je postalo informiranje za vse 
zaposlene dostopnejše in hitrejše, 
predstavitvene strani posameznih 
področij pa so omogočile tudi 
večjo pretočnost informacij. V tem 
letu se je povečal tudi  delež elek-
tronsko podprtih procesov, in sicer: 
prijava okvar, centralno upravljanje 
računalniških delovnih postaj, e-
naročanje v skladišča, e-evidentira-
nje delovnega časa, podpora delu 
na EMG, strukturirani laboratorijski 
izvidi, analize ambulantnih obrav-
nav, operacij.

Na področju zdravstvene nege se 
je povečal odstotek pogovorov o 
varnosti, pri katerih zaposleni med 
drugim analizirajo padce, nastanek 
razjed zaradi pritiska, neželene do-
godke ipd. ter določajo ustrezne 

korektivne ukrepe. Uporaba modi-
ficiranega opozorilnega točkovnika 
MEWS – Modified early warning 
score pa je postala pomoč me-
dicinskim sestram, da v krajšem 
času prepoznajo zdravstveno ogro-

Nova idejna zasnova nadomestne novogradnje

ženega pacienta. MEWS namreč 
omogoča točkovanje merjenja fi-
zioloških spremenljivk (krvni pritisk, 
pulz, temperatura, zavest, diure-
za) na podlagi katerega zdravniki  
ustrezno ukrepajo.

Uvedba intraneta za interno komuniciranje
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2012

K sreči finančna kriza ni zaustavila nekaj večjih infra-
strukturnih investicij, ki so zaznamovale leto 2012. 
V okviru projekta energetske sanacije bolnišnice sta 
bili v tem letu zaključeni obnova in širitev oddelka za 
patologijo in citologijo. Z njo smo zagotovili varno 
delovno okolje zaposlenim, ki v laboratorijih preživijo 
veliko časa izpostavljeni biološkim dejavnikom ogro-
žanja zdravja, kot sta zlasti formaldehid in ksilol. Poleg 
prilagoditve prostorov in opreme standardom ter pra-
vilnikom, ki urejajo delo v laboratorijih, je prenova pri-
nesla še nujno potrebne prostore za širitev citološke-
ga laboratorija ter ureditev mrtvašnice in prosekture.
 
Kljub temu, da je v tem letu postalo jasno, da bo pro-
jekt nadomestne novogradnje moral počakati na 
boljše finančne čase, nam je Ministrstvo za zdravje 
dalo zeleno luč za izvedbo nekaterih pripravljalnih del 
na nadomestno novogradnjo. Končan je bil nov sep-
tični operacijski blok, saj stari, ki je bil zgrajen med leti 
1940 in 1950, ni več dosegal sodobnih standardov in 
normativov za zdravstvene objekte. Ker je bil v delu 
stavbe, ki bo ob gradnji nadomestne novogradnje 
prva porušena, prenova prostorov ni bila smiselna. 

Septični operacijski blok je tako dobil novo lokacijo, 
na njej pa dve operacijski dvorani, prebujevalnico, 
prostore za paciente in prostore za osebje. V operacij-
skem bloku urološkega oddelka je bil vgrajen sistem 
za prezračevanje in filtracijo zraka ter zamenjana ne-
katera medicinska oprema, predvsem 32 let stare, čis-
to mehanske operacijske mize. V centralni sterilizaciji 
je posodobitev obsegala zamenjavo dveh dotrajanih 
termodezinfektorjev in pripravo prostora za vgradnjo 
pralne komore za čiščenje transportnih vozičkov in ul-
trazvočnega čistilnika predmetov za sterilizacijo. Novi 
opremi je bila zaradi zahtevanih minimalnih mikrokli-
matskih razmer urejena tudi ustrezna klimatizacija.
 
Eno od organizacijskih sprememb dela je v tem letu 
prinesla uvedba zvočnega zapisa, ki smo ga v delo 
uvedli zaradi optimiziranja in racionalizacije admini-
strativne podpore v procesu zdravljenja. Zvočni zapis 
namreč omogoča zapisovanje posnetih zvočnih zapi-
sov kjerkoli v bolnišnici. Narekovanje zapisov poteka 
brez uporabe kaset, posnetki so tako vedno enake, 
visoke kakovosti in opremljeni s podatki, ki so potreb-
ni za identifikacijo zdravnika, ki je posnetek naredil, 
obravnave, na katero se posnetek navezuje, ter seve-
da pacienta, ki je bil obravnavan. Sistem tako omo-
goča hitrejši dostop do računalniške dokumentacije 
pacienta, možnost hitrejšega pisanja izvidov, pacienti 
praviloma dobijo izvid v roke in ne po pošti, diktati 
pa so bolj razločni, zato je možnost napak pri pisanju 
izvidov zmanjšana na minimum.  
  Del novega histološkega laboratorija

Prostor za obdukcije
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Izvedba prve akreditacijske predpresoje je prinesla v 
bolnišnico nov pogled na urejenost poslovanja z vidi-
ka izpolnjevanja zahtev mednarodnega standarda za 
bolnišnice Det Norske Veritas Healthcare – DNV – NIA-
HO (the National Integrated Accreditation for Health-
care Organizations). Po akreditacijski presoji je bilo na 
temo kakovosti in varnosti ter akreditacijske presoje 
izvedenih 50 predavanj, ki se jih je udeležilo 710 zapo-
slenih, kljub temu, da so bila izvedena v času poletnih 
dopustov. Rezultati anket o zadovoljstvu pacientov so 
pokazali trend izboljševanja v smeri boljših ocen na 

Otvoritev septičnega OP bloka

Novi termodezinfektorji v Centralni sterilizaciji

področju medosebnih odnosov z zdravstvenim ose-
bjem, zagotavljanja bivanja med hospitalizacijo, kar 
je nedvomno rezultat obiskov delavnic zaposlenih na 
temo medosebnih 

 Uporaba zvočnega zapisa
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2013

Leto 2013 je prineslo novo organi-
zacijsko obliko dela v obliki dnevne 
bolnišnice, sprva načrtovane za iz-
vajanje sistemskega zdravljenja on-
koloških pacientov, ki so se jim kas-
neje pridružili pacienti s sorodnimi 
zdravljenji, kot so aplikacije biolo-
ških zdravil, drugih onkoloških zdra-
vil in transfuzije. Konec leta 2012 je 
namreč naša bolnišnica podpisala 
aneks k obstoječi pogodbi za leto 
2012, ki nam je v okviru prestruktu-
riranja programov prinesel povsem 
nov program, tj. program interni-
stične onkologije, ki se je nanašal 
na ambulantno apliciranje zdravil 
za zdravljenje karcinoma dojke in 
debelega črevesja. K temu so nas 
spodbujali bolniki, ki so bili po di-
agnostični in kirurški obravnavi 
pri nas napoteni na nadaljevanje 
zdravljenja na Onkološki inštitut 
v Ljubljano. Svoj prispevek je dal 
tudi Državni program za obvlado-
vanje raka, ki je na tem segmentu 
onkološkega zdravljenja predlagal 
decentralizacijo.

Glede na obstoječe prostorske 
možnosti smo dnevno bolnišnico 
organizirali v nekdanjih prostorih 
oddelka za splošno in abdominal-
no kirurgijo in jo opremili z ustre-
zno medicinsko in ostalo opremo. 
Poleg sobe za diagnostične posege 
z dvema preiskovalnima mestoma, 
prostori za paciente in delovnimi 
prostori za osebje, je dnevna bolni-
šnica obsegala večji prostor s peti-
mi mesti za sočasno aplikacijo zdra-
vil ter posebno izolacijsko sobo za 
obravnavo pacientov z večkratno 
odpornimi bakterijami. Organiza-
cijsko je dnevna bolnišnica sodila 
v sklop oddelka za hematologijo in 
onkologijo, kjer je že nekaj zadnjih 
let potekalo pripravljalno usposa-
bljanje zdravniškega osebja. 

Prostor za aplikacijo v dnevni bolnišnici

Obnovljena toplarna

Del trigeneracije
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Glede na dejstvo, da je obstajalo v 
bolnišnici po različnih oddelkih kar 
nekaj sorodnih oblik zdravljenja, in 
da so bile v Splošnem dogovoru za 
leto 2013 sprejete zahteve ZZZS-ja 
po racionalnejših oblikah zdravlje-
nja, predvsem prenosu iz hospital-
nega v ambulantni del, ter da so 
zmogljivosti novo urejenih prosto-
rov zadostne, smo se odločili, da 
bomo v dnevni bolnišnici izvajali še 

nekaj dodatnih programov. Najprej 
so bile tu načrtovane transfuzije, 
nato aplikacije bioloških zdravil, 
predvsem v sklopu revmatoloških 
obolenj, in onkološka terapija na 
področju uroloških obolenj. 
Zaradi nenehnega pritoževanja 
ponudnikov na javni razpis je bila 
že vprašljiva uresničljivost izvedbe 
drugega dela energetske sanacije, 
ki je morala biti zaključena konec 

leta 2013. K sreči je izvedba pro-
jekta, ki je zajemal zamenjavo dveh 
kotlov, vgradnjo postrojev za sop-
roizvodnjo električne energije in to-
plote ter posodobitev primarnega 
dela za toplotno ogrevanje bolni-
šnice v vseh podpostajah, spomla-
di le dobila zeleno luč. Z izvedenimi 
investicijami smo tako posodobili 
približno 40 let staro energetsko 
opremo ter vgradili novo z visoko 
učinkovito soproizvodnjo toplote 
in električne energije. Z izvedbo 
projekta in z učinkovitim energet-
skim menedžmentom, ki ji je sledil, 
smo na eni strani uresničili zastav-
ljene cilje glede prihrankov energi-
je, na drugi pa povečali zanesljivost 
in učinkovitost obratovanja primar-
ne energetske oskrbe bolnišnice. 
 
Po dokončanju tega projekta se je 
bolnišnici nasmihal že novi projekt, 
financiran iz evropskih sredstev. 
Ministrstvo za zdravje se je namreč 
odločilo, da bo z mrežo desetih ur-
gentnih centrov v slovenskih bol-
nišnicah kandidiralo za sredstva 

Položitev temeljnega kamna za Urgentni center Celje

Podelitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje
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Evropske unije iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Konec oktobra 
je bila podpisana pogodba za izgra-
dnjo, decembra pa položen temelj-
ni kamen Urgentnega centra Celje.
 
V tem letu je bolnišnica uvedla 
nov sistem uvajanja zaposlenih in 
zunanjih sodelavcev, ob tem pa iz-
dala tudi Priročnik za novo sprejete 
delavce in sodelavce. Poročanje o 
izidih kazalnikov kakovosti se je na-
daljevalo  v skladu z navodili Mini-
strstva za zdravje, bolnišnica pa je 
pristopila k projektu Družini prija-
zno podjetje. Uspešna implemen-
tacija ukrepov tega projekta zago-
tavlja kratkoročne in dolgoročne 
pozitivne učinke usklajevanja po-
klicnega in zasebnega življenja 
zaposlenih, ki se kažejo v zmanj-
šanju	 fluktuacije,	 kvote	 bolniške	

odsotnosti in nege, števila nezgod 
in ostalih odsotnosti ter v večanju 
zadovoljstva, motivacije in pripa-
dnosti zaposlenih, kar pomeni jas-
ne pozitivne ekonomske učinke. Po 
pozitivni oceni izvedbenega načrta 
implementacije izbranih ukrepov s 
strani revizorskega sklepa smo ko-
nec leta pridobili osnovni certifikat.
 
Na podlagi zahteve standarda DIAS 
smo za načrtovanje odpusta pri 
težjih pacientih uvedli koordinator-
ja odpusta. Aktivnosti koordinatorja 
odpusta opravlja medicinska sestra, 
ki dnevno prihaja na oddelke ter 
pacientom, pri katerih je mogoče 
pričakovati probleme pri odpustu, 
ter njihovim svojcem daje informa-
cije o oskrbi v domačem okolju in 
možnostih namestitve v institucio-
nalno varstvo (domska namestitev). 

Usklajuje tudi delo različnih zdra-
vstvenih in ostalih profilov ter tako 
olajša bolniku in njegovim svojcem 
prehod v oskrbo v domačem oko-
lju oziroma olajša odločitev za na-
mestitev v institucionalno varstvo. 
Koordinator odpusta je tako vezni 
člen med bolnišnično zdravstveno 
obravnavo in oskrbo v domačem 
okolju (patronažna služba, centri za 
socialno delo, ponudniki pomoči 
na domu, društva, …). Akredita-
cijske presoje so pokazale tudi na 
potrebo po poenotenju reanima-
cijskih vozičkov ter njihove opre-
me in vsebine v celotni bolnišnici. 
Kot nadgradnjo tečajev Temeljni 
postopki oživljanja smo v tem letu 
začeli še z usposabljanji zaposlenih 
za reanimacijo, kar je še posebej 
pomembno na tistih oddelkih, kjer 
reanimacije niso pogoste.
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2014

V bolnišnici smo nadaljevali aktivnosti v zvezi z imple-
mentacijo sistema vodenja kakovosti, izvajali notranje 
presoje, predavanja na temo kakovost in varnost za 
vse zaposlene, na medicinskem delu pa so se zapos-
leni redno udeleževali morbiditetno/mortalitetnih 
konferenc. Prve predpresoje in akreditacijska presoja 
bolnišnice so bile uspešne, zato je leta 2014 bolnišni-
ca svojo kakovost lahko izkazala tudi z akreditacijo po 
mednarodnem standardu za bolnišnice DNV. 

 
So pa akreditacijske presoje prinesle številne spre-
membe v sistemu zagotavljanja kakovosti in varnosti 
pacientov, med drugim tudi ustanovitev samostojne 
Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih 
okužb (SPOBO). Ta je bila organizacijsko umeščena 
neposredno pod strokovnega direktorja, njena vloga 
pa je dnevno izvajanje nalog s področja preprečeva-
nja in obvladovanja bolnišničnih okužb. To področje 
dela je namreč postalo zelo pomembno, saj je prepre-
čevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb eden po-

membnejših kazalnikov kakovosti zdravstvene oskrbe 
v posameznih bolnišnicah. Z njim namreč zagota-
vljamo večjo varnost za naše paciente in zaposlene, 
znižujemo stroške zdravljenja in zvišujemo stopnjo 
zdravstvene oskrbe v celi bolnišnici. 

V letu 2014 smo uresničili tudi načrtovano uvajanje 
robotsko asistirane kirurgije na področje splošne in 
abdominalne kirurgije. Po dobrem izobraževanju in s 
potrditvijo projekta robotske kirurgije tudi na podro-
čju debelega črevesa in danke s strani strokovnega 
sveta bolnišnice, je tim splošnih kirurgov uspešno 
opravil prvo popolno robotsko asistirano operacijo 
debelega črevesa in danke. Z robotsko asistiranimi 
posegi so razširili nabor klasičnih in laparoskopskih 
tehnik na tem področju. Oddelek za otorinolaringo-
logijo in cervikofacialno kirurgijo pa je v sodelovanju 
z Oddelkom za nuklearno medicino oblikovali center 
za zdravljenje bolezni ščitnice. Čeprav so po dotedanji 
praksi veliko večino operacij ščitnice v Sloveniji opra-
vili torakalni in onkološki, nekaj pa tudi splošni oz. vi-
sceralni kirurgi, so celjski otorinolaringologi kar nekaj 
časa načrtovali uvrstitev kirurgije ščitnice na seznam 
operacij, ki jih opravljajo. Ker poleg njih paciente z 
boleznimi ščitnice obravnavajo še tireologi, so skupni 
projekt oblikovali z oddelkom za nuklearno medicino. 
Tako so pacientom prihranili pot od enega do druge-
ga specialista ter jim omogočili hitro in kakovostno 
obravnavo na enem mestu.
 
Urgentni center Celje je konec leta dobil svojo do-
končno zunanjo podobo. Zgrajen je bil na mestu pri-
tlične etaže načrtovane nadomestne novogradnje, ki 
se ji je morala bolnišnica zaradi finančne situacije v 
državi začasno odpovedati. Z njim smo pridobili prib-
ližno 1.500 m2 novih površin za delovanje urgentne-

Akreditacijska presoja po standardu DNV

Higiena rok je temelj za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
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ga centra. V novih prostorih so: dve triažni ambulanti, 
dve ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč, 
trije prostori za internistične ambulante, štirje prostori 
za kirurške ambulante, ambulantna operacijska soba, 
mavčarna, dva reanimacijska prostora, operacijska 
dvorana, rentgenološka in CT diagnostika, opazoval-
na enota s posteljami za opazovanje tako za kirurške 
kot internistične bolnike, izolacijska soba z ločenim 
vhodom ter prostori za osebje.
 
Vrednost investicije, ki je bila izvedena v okviru Ope-
rativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prio-
ritete Gospodarsko razvojna infrastruktura, predno-
stne usmeritve Mreža urgentnih centrov, je znašala 
12,7 milijonov evrov. Delno jo je iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj financirala Evropska unija. 
Vrednost nepovratnih sredstev je znašala približno 
6,2 milijona evrov, pri čemer je bilo 85 % namenskih 
sredstev EU, ostalih 15 % nepovratnih sredstev pa je 
bila slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske 
politike. 

Gradbena in obrtniško inštalacijska dela z namesti-
tvijo vgradne opreme so bila zaključena v skladu s 
terminskim planom konec novembra 2014, sredi 
decembra 2014 je bil opravljen tehnični pregled in 
izdano uporabno dovoljenje. Decembra 2014 je Mi-

nistrstvo za zdravje objavilo skupni javni razpis za 
mobilno medicinsko opremo za več novih urgentnih 
centrov, ki je bil zaključen šele v letu 2015. Ker je za-
četna projektantska ocenjena vrednost našega ur-
gentnega centra presegala zagotovljena sredstva, so 
bila iz prvotnega javnega razpisa izločena še nekatera 
gradbena in obrtniška inštalacijska dela ter mobilna 
medicinska oprema, brez katerih urgentni center ni 
mogel začeti z delom. Ministrstvo za zdravje je tako 
sredi poletja 2015 objavilo še dodatni javni razpis za 
ta dela in opremo, stavba pa je skoraj leto dni ostala 
prazna.  

Tim, ki je pričel z robotsko asistiranimi operacijami debele-
ga črevesa in danke

Gradbeno zaključen Urgentni center Celje
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2015

Celjski ginekološko-porodniški od-
delek je tretji največji v Sloveniji, 
velikosti oddelka in obsegu dela pa 
je sledila tudi porodnišnica, ki je po 
številu rojstev prav tako tretja naj-
večja v državi. Je pa med splošnimi 
bolnišnicami in porodnišnicami 
od leta 2014 naprej naša porodni-
šnica edina, ki zagotavlja 24-urno 
prisotnost zdravnika neonatalnega 
pediatra. Ker je nadomestna no-
vogradnja, v kateri naj bi prostore 
dobila tudi nova porodnišnica, žal 
ostajala le na papirju, se je bolnišni-
ca v letu 2015 lotila temeljite pre-
nove porodnega bloka. Iz tripos-
teljne porodne sobe, v kateri smo 
nekaj zasebnosti lahko zagotovili le 
s pregradnimi zavesami, sta nastali 
dve porodni sobi in manjši prostor 
za opazovanje porodnice pred po-
rodom in po njem. Obnovljene so 
bile tudi ambulanta in soba za sne-
manje CTG-ja ter ostali spremljeval-
ni prostori. S prenovo porodnega 
bloka smo tako vsem porodnicam, 
ki rodijo v naši porodnišnici, zago-
tovili intimo tega dogodka. 

Na otroškem oddelku smo odprli 
ambulanto za motnje spanja otrok 
in mladostnikov, ki se je v nasled-
njih letih razvila v trenutno edini 
slovenski center za diagnosticiranje 
in zdravljenje težav s spanjem otrok 
in mladostnikov, ki deluje v skladu s 
smernicami evropskih akreditiranih 
centrov. Center za motnje spanja 
otrok in mladostnikov je sestavljen 
iz ambulante in laboratorija. V am-
bulanti je opravljena začetna klinič-
na obravnava otrok z motnjo spa-
nja, laboratorij pa omogoča izvedbo 
nevrofizioloških preiskav spanja v 
nadzorovanem okolju bolnišnice, 
v katerem lahko otrokovo vedenje 
med spanjem stalno spremljamo z 
video in avdio nadzorom. 

Prisotnost neonatalnega pediatra 24/7 prinaša večjo varnost najmlajšim

Prenovljeni prostori porodnega bloka

Trenutno edini slovenski center za diagnosticiranje in zdravljenje težav otrok in 
mladostnikov s spanjem
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S tako opravljenimi preiskavami 
zdravniki dobijo vpogled v struk-
turo spanja, hkrati pa lahko pov-
sem ciljano iščejo še znake drugih 
obolenj, ki bi bila lahko vzrok ali 
posledica motenj spanja.
 
Kakovost in varnost pacientov je 
vključena v vse dejavnosti bolni-
šnice, kar je razvidno tako  iz  let-
nih kot strateških ciljev in njihove 
realizacije. Izpolnjevanje zahtev 

standarda v večji meri kaže na 
sistemski pristop k obvladovanju 
kakovosti. Širi se osveščenost za-
poslenih na področju kakovosti in 
varnosti, nastajajo registri tveganj 
poslovnega in medicinskega ter 
tehničnega področja,  izdelujejo 
in posodabljajo se klinične poti, 
izboljšujejo se delovni procesi.

Večino leta potekajo priprave na 
preselitev urgentnih služb v nove 

Urgentni center Celje

Administrativni vpis

prostore Urgentnega centra Celje 
ter delo v skladu z novo organiza-
cijo, ki sta jo opredelila Pravilnik o 
službi nujne medicinske pomoči 
ter Enotna metodologija delova-
nja urgentnih centrov v državi. V 
sredo, 30. 12. 2015 ob 7. uri, je ur-
gentni center, ki je lociran v novi 
stavbi v središču bolnišničnega 
kompleksa, začel delovati. 

V njem je bila obravnava od vse-
ga začetka zagotovljena vsem 
pacientom, ki potrebujejo nujno 
medicinsko pomoč, tako odra-
slim kot tudi otrokom. Izjema so 
le nosečnice po 20. tednu noseč-
nosti, ki nujno medicinsko pomoč 
potrebujejo v zvezi z nosečnostjo. 
Z odprtjem urgentnega centra je 
ambulanta za nujno medicinsko 
pomoč v Zdravstvenem domu 
Celje prenehala delovati.
 
Po administrativnem vpisu ter 
triažnem pregledu, ki ga opravijo 
posebej usposobljene diplomi-
rane medicinske sestre, je vsak 
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pacient glede na nujnost in vrsto 
obravnave razvrščen v posame-
zne ambulante urgentnega cen-
tra. 

Skozi skupno vstopno točko v 
urgentni center vstopajo tudi ot-
roci, ki so nato v primeru nujnih 
stanj, ki zahtevajo operativno 
zdravljenje, usmerjeni v kirurški 
trakt, v primeru internističnih nuj-
nih stanj pa v pediatrični urgentni 
center. Ta ima svoje prostore na 
lokaciji nekdanjega bolnišnične-
ga urgentnega centra. Internistični del UCC

Pediatrični urgentni center
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2016

Nova organizacija dela je prinesla 
korenite spremembe tako na stro-
kovnem, organizacijskem kot tudi 
na poslovnem področju, ne le naše 
bolnišnice, ampak tudi sosednje-
ga zdravstvenega doma. Celo leto 
2016 je bilo posvečeno urejanju 
vsebinskih in poslovnih razhajanj 
stare in nove oblike delovanja. 

Od vsega začetka  smo v bolnišnici 
opozarjali na nekatere nedoreče-
nosti v novem sistemu zagotavlja-
nja nujne medicinske pomoči, pa 
tudi na dejstvo, da urgentni center, 
v katerem smo morali začeti z de-
lom, ni bil ne gradbeno povsem 
dokončan niti opremljen z vso 
potrebno opremo. V vsakdanjem 
delu so se te pomanjkljivosti kazale 
predvsem v organizacijskih teža-
vah. Poleg tega sta v prvi polovici 
leta nujno medicinsko pomoč v 
novem urgentnem centru opra-
vljala dva javna zavoda: ZD Celje 
na ravni modro-zelenega sektorja 
(ambulanta za splošno nujno po-
moč) in SB Celje na področju inter-
nistične, infektološke, nevrološke in 
kirurške nujne pomoči. Poleg ome-
njenih enot je deloval še pediatrič-
ni urgentni center (PUC), v delo 
katerega so se vključevali pediatri 
ZD Celje in SB Celje. Velik izziv je 
predstavljala tudi kadrovska zased-
ba sistemiziranih delovnih mest za 
medicinske sestre v novem urgen-
tnem centru. Ta je bila precej višja 
od tiste v prejšnji obliki organizira-
nosti urgentne službe v bolnišnici. 
Zaradi določil ZUJF-a bolnišnica ni 
mogla pravočasno začeti vseh po-
stopkov zaposlovanja manjkajoče-
ga negovalnega osebja, zato je bilo 
treba varno obravnavo pacientov v 
urgentnem centru na začetku nje-
govega delovanja zagotoviti s pre-
razporeditvami medicinskih sester 

iz ostalih bolnišničnih oddelkov. 

S sprejetjem Splošnega dogovo-
ra 2016 in prenosom sredstev za 
dežurno službo ter del mobilne 
reševalne enote iz Zdravstvenega 
doma Celje na Splošno bolnišnico 
Celje, je bil uresničen pogoj za to, 
da je bolnišnica 1. 7. 2016 prevzela 
še organizacijo in izvajanje stori-
tev v Sektorju za hitre preglede ter 
drugo mobilno reševalno vozilo 
12 ur dnevno. Prenos omenjenih 

sredstev pa ni pokril stroškov de-
lovanja nove oblike organiziranosti 
urgentnega centra Celje, zato si je 
bolnišnica ves čas prizadevala za 
priznanje dodatnih sredstev za nje-
govo delovanje. 

Ob vzpostavljanju financiranja no-
vih urgentnih centrov smo ugo-
tovili velike razlike v financiranju 
urgentne dejavnosti v zdravstvenih 
domovih in bolnišnicah. V zdra-
vstvenih domovih je bila urgentna 

Za potrebe novega UCC je bolnišnica zaposlila veliko novega negovalnega 
osebja

Po pol leta se je ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč v dnevnem 
času pridružila tudi ena reševalna ekipa
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dejavnost financirana pavšalno, kar 
pomeni, da zavod pridobi plačilo 
ne glede na opravljen obseg dela. V 
bolnišnicah pa  je bila v preteklosti 
celotna urgentna dejavnost (am-
bulante) financirana glede na ob-
seg dela, ki je bil tudi pogodbeno 
omejen (s strani ZZZS). Slednje je 
ostalo tudi po sprejetih spremem-
bah financiranja novih urgentnih 
centrov. V pavšalu se uveljavlja 
samo financiranje novih enot v ur-
gentnem centru – triaže in opazo-
valnice, vse ostale storitve pa glede 
na opravljeni obseg dela. V nadalj-
njih aktivnostih si je bolnišnica pri-
zadevala, da bi bilo delo celotnega 
urgentnega centra in pediatrične-
ga urgentnega centra financirano 
pavšalno, saj potreb po nujni medi-
cinski pomoči ni mogoče načrtova-
ti kot ostalo elektivno zdravstveno 
obravnavo v bolnišnici.

Proti koncu leta je, po več kot dese-
tletju prizadevanj, nove prostore v 
podpritličju pod bolnišnično polik-
liniko dobil nov Center za diabetes 
in endokrinologijo. Tako se je pre-
selil v neposredno bližino glavne-
ga vpisnega mesta in odvzemnih 
mest oddelka za laboratorijsko 
medicino, kar je pacientom olaj-
šalo dostop in omogočilo hitrejšo 
obravnavo. V centru so: vpisno/
izdajno mesto z arhivom, dve di-

abetološki ambulanti s skupnim 
sestrskim prostorom, dve ambu-
lanti za nogo, prostora za skupinsko 

in individualno izobraževanje bol-
nikov, ambulanta za endokrinolo-
gijo, prostor za osebje in sanitarije, 
pred centrom pa urejena čakalnica, 
v kateri se bolniki že med čakanjem 
lahko izobražujejo s spremljanjem 
poučnih vsebin na TV zaslonu. 
Poleg diabetološkega dela smo v 
centru pridobili še dodatne ambu-
lantne in funkcionalne prostore za 
endokrinološko ambulanto, v kate-
ro zadnja leta število napotitev prav 
tako močno narašča. 

Še posebej dolgo brado je imel v 
naši bolnišnici projekt uvedbe sis-
tema PACS/RIS oz. sistema digita-
lizacije radioloških diagnostičnih 
postopkov. 

Nov Center za diabetes in endokrinologijo

Edukacija je pomemben del zdravstvene obravnave sladkornih bolnikov

PACS končno tudi v naši bolnišnici
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Lahko bi rekli, da se ga je od vsega 
začetka držala smola. Prvi poizkusi 
implementacije namreč segajo že 
v leto 2009, leta 2011 je sofinanci-
ranje tega projekta obljubilo Mini-
strstvo za zdravje, vendar je svojo 
odločitev zaradi pomanjkanja fi-
nančnih sredstev pred objavo jav-
nega naročila leta 2012 preklicalo. 
Slabo leto kasneje se je pokazala 
možnost v skupnem javnem naro-
čilu za posodobitev, nadgradnjo in 
povezovanje bolnišničnih in  radio-
loških informacijskih sistemov, v ka-
terem naj bi sodelovalo več javnih 
zdravstvenih zavodov. Žal tudi tok-
rat ni šlo za zgodbo o uspehu, saj so 
se postopki javnega naročanja vlek-
li kot jara kača. Ko smo imeli pred 
vrati odprtje urgentnega centra, ki 

je za svoje delovanje nujno potre-
boval  sistem PACS, se je zgodba z 
odločitvijo DKOM glede revizijske-
ga zahtevka vendarle zaključila in 
tudi naša bolnišnica je v svoje delo 
končno implementirala PACS (pic-
ture archiving and communication 
system). Rentgenske slike so tako 
tudi pri nas končno odšle v vitrino 
zgodovine, zdravstveni delavci pa 
so začeli uporabljati diagnostične 
slikovne podatke v digitalni obliki. 

V obdobju »standardizacije« oz. im-
plementacije sistema kakovosti je 
bilo ugotovljeno, da je število do-
kumentov kljub optimiziranju zapi-
sov tako v papirni kot  elektronski 
obliki naraslo. Zaradi tehnološkega 
razvoja in optimizacije procesov je 

bolnišnica pristopila k projektu Ele-
ktronsko poslovanje z namenom 
obvladovanja tako medicinske  kot 
poslovne dokumentacije, obenem 
pa z upoštevanjem zakonodaje in 
regulative zadostila tudi tem zahte-
vam. Z ožjega vidika obvladovanja 
sistema kakovosti beležimo tudi za-
pis vodstvenega pregleda, s kate-
rim je najvišje vodstvo po zahtevah 
standarda ISO 9001 preučilo stanje 
poslovanja bolnišnice. Zdravstvena 
nega je v tem letu poenotila pre-
dajo službe na vseh bolnišničnih 
oddelkih. Predaja službe je od te-
daj zapisana na vložnih listih, kjer 
si zapisi za vsakega pacienta sledijo 
po kronološkem zaporedju in tako 
omogočajo kontinuirano spremlja-
nje njegovega stanja.  
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2017

Tudi v letu 2017 se tempo uvajanja sprememb na raz-
ličnih področjih ni unesel. 

Bolnišnica je 29. 12. 2016 prevzela še zadnji del de-
javnosti nujne medicinske pomoči, ki jo je do takrat 
izvajal zdravstveni dom. Gre za mobilne reševalne 
enote nujne medicinske pomoči, ki delujejo v šti-
rih reševalnih vozilih. V dveh, imenovanih MoE REA 
(mobilna enota reanimobila) 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 po-
moč pacientu, ga oskrbijo za nujni prevoz in ga, če je 
to potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v 
urgentni center. Služba nujne medicinske pomoči, ki 
jo sestavljajo ambulanta za splošno nujno medicinsko 
pomoč in mobilne enote nujne medicinske pomoči, 
je tako postala enovit in celovit organizacijski del UCC. 
Ob tem smo se soočili s problematiko pomanjkanja 
zdravnikov, reševalnih vozil, dispečerske službe ter or-
ganizacije nenujnih reševalnih prevozov. Za opravlja-
nje dejavnosti smo od ZD Celje odkupili štiri reševalna 

vozila, čeprav smo pričakovali, da se bosta Ministrstvo 
za zdravje in Mestna občina Celje dogovorila o njiho-
vem brezplačnem prenosu na našo bolnišnico. Po-
memben del NMP je tudi dispečerska služba. Po prvih 
zagotovilih Ministrstva za zdravje bi morala dispečer-
ska služba  za vzhodni del Slovenije s sedežem v Ma-
riboru z delovanjem začeti že konec leta 2016, vendar 
se napovedi niso uresničile. Ker bolnišnica dispečer-
ske službe nima, jo za čas do vzpostavitve regijskega 
dispečerskega centra za nas pogodbeno opravlja ZD 
Celje. Tudi ob tem prenosu dejavnosti smo se znova 
soočili z velikim kadrovskim mankom zdravnikov, spe-
cialistov urgentne medicine. 
 
Uvajanju vladnih e-projektov v okviru e-zdravja smo 
v naši bolnišnici dodali še uvedbo elektronskega vpi-
sa pacientov z vrstomati. Vrstomat je naprava, ki je 
enostavna za uporabo. Vsi pacienti, ki so na podlagi 
napotnice naročeni na pregled oziroma poseg, se 
ob prihodu v bolnišnico registrirajo na tej napravi. 
Postopek je enostaven in poteka v par korakih. Pa-
cient  v napravo vstavi zdravstveno kartico. Naprava 
preveri status njegovega osnovnega in dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja ter v napotni ambulanti 
odpre obravnavo. Pacient z urejenim zdravstvenim 

V začetku leta je nujna medicinska pomoč v celoti prešla pod okrilje bolnišnice
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vgradnega srčnega kardioverter-defibrilatorja. V do-
govoru z Ministrstvom za zdravje in zdravstveno zava-
rovalnico ter po opravljenih potrebnih izobraževanjih 
smo konec aprila s programom vgradnje srčnih kardi-
overterjev nadgradili našo intervencijsko kardiologijo. 
Poleg te nadgradnje strokovne medicinske obrav-
nave pacientov pa je oddelek za intenzivno interno 
medicino uvedel še eno na področju organizacije in 
informatizacije dela. Prvi je v svoje delo uvedel elek-
tronsko temperaturno listo.   
 
V tem letu je bolnišnica sklenila sodelovanje z akredi-
tacijsko hišo AACI in v jesenskem času opravila akredi-
tacijsko presojo. Uradno poročilo kaže, da bolnišnica 
izpolnjuje 79 % zahtev standarda AACI, kar je zagoto-

 

 

zavarovanjem dobi listek, na katerem so natisnjena 
navodila, v kateri ambulanti bo obravnavan in kdaj 
je predviden termin njegove obravnave. Nato sledi 
navodilom in se napoti pred ambulanto, v kateri bo 
opravil zdravstveno storitev. Nov sistem je pohitril ad-
ministrativno obravnavo pacientov ter racionaliziral 
delo administratork na vpisnih mestih in medicinskih 
sester v ambulantah.   
 
Po uspešnem razvoju programa vstavljanja srčnih 
spodbujevalnikov je na področju intenzivne interne 
medicine ostalo nepokrito še področje  tahikardnih 
motenj ritma in s tem povezane nenadne srčne smrti. 
V sodobni kardiologiji predstavlja učinkovito prepre-
čevanje in zdravljenje nenadne srčne smrti uporaba 

Administrativni vpis pacientov z vrstomati

Elektronska temperaturna lista Začetek vgradnje srčnih kardioverterjev
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Načrti nadomestne novogradnje

vo rezultat predhodnih prizadevanj vseh zaposlenih. 
Uspešna implementacija vseh 13 izbranih ukrepov s 
področja zagotavljanja kratkoročnih in dolgoročnih 
pozitivnih učinkov usklajevanja poklicnega in zaseb-
nega življenja zaposlenih se je konec leta izkazala v 
pridobitvi polnega certifikata Družini prijazno podje-
tje.   
Ob vedno večji stalni zasedenosti bolnišnice je 

vodstvo vedno bolj intenzivno opozarjalo ustanovi-
telja na veliko pomanjkanje bolnišničnih postelj za 
internistične bolnike. Ker so časi investicijam v zdra-
vstvu prijaznejši, smo se na začetku jeseni razveselili 
ministričine potrditve novelacije investicijskega pro-
grama nadomestne novogradnje. Z upanjem, da tok-
rat imamo vrabca v roki, smo se lotili priprave novega 
strateškega načrta za obdobje 2018–2024.   
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Razvoj drugih dejavnosti 

Splošna bolnišnica Celje je v pre-
teklem desetletju vzporedno z 
razvojem svoje dejavnosti naredi-
la tudi velike premike na ostalih 
področjih. Na kadrovskem podro-
čju se kažejo tako v povečanju 
števila zaposlenih kot v spreme-
njeni ter v povprečju višji stopnji 
njihove strokovne izobrazbe. Leto 
2006 smo zaključili s 1648 zaposle-
nimi, 2016 nas je bilo 1931, letos 
pa prvič načrtujemo preko 2000 
zaposlenih.

V tem obdobju se je povečalo šte-
vilo zdravnikov specialistov s 167 
na 200, število vseh zdravnikov pa 
z 256 na 314. Število medicinskih 
sester se je s 562 pretežno srednjih 
in v manjšem deležu višjih medi-
cinskih sester povečalo na skupaj 
794, pomembno se je spremenila 
tudi njihova izobrazbena struk-
tura. Zdaj imamo med njimi 313 
diplomiranih medicinskih sester in 
418 zdravstvenih tehnikov. Zraslo 
je tudi število zdravstvenih sodelav-
cev, nezdravstvenega osebja, neko-
liko manj pa število delavcev, zapo-
slenih v nemedicinskih službah.  

Povečanje števila zaposlenih, pa 
tudi spremembe delovnoprav-
ne zakonodaje, ki od delodajalca 
zahteva več aktivnosti ter na drugi 
strani dvig organizacijske kulture 
in s tem pričakovanj vseh deležni-
kov v delovno pravnih postopkih, 
so pomembno vplivali na obseg 
in zahtevnost dela v splošno ka-
drovsko pravnem sektorju. Število 
zaposlenih zaradi zakonskih ome-
jitev zaposlovanja temu ni sledilo, 
zato bo to ena izmed naših pred-
nostnih nalog v prihodnjem ob-
dobju. V podporo delovnim pro-
cesom smo v letu 2008 uvedli nov 

kadrovsko informacijski sistem, ki 
nam omogoča večjo preglednost 
in nabor kadrovskih podatkov za-
poslenih. Obseg in zahtevnost 
dela sta se zaradi obsega zdra-
vstvene dejavnosti, zakonodaje in 
s tem novih postopkov dela opa-
zno povečala tudi pri delu prav-
ne službe, evidenc in statistike,  
vložišča, arhiva, področja varstva 
pri delu, glede na potrebe po izo-
braževanju zdravstvenih in ostalih 
delavcev pa je bila na novo usta-
novljena služba za razvoj kadrov, 
izobraževanje in specializacije.   

V letu 2008 se je za vse zaposlene v 
bolnišnici pričel uporabljati Zakon 
o sistemu plač v javnem sektorju, 
na podlagi katerega so bile plače 
prevedene v nov plačni sistem 
plačnih razredov v javnem sektor-
ju. Številne nejasnosti in naknadne 
spremembe sistema, ki jih je spro-
žila gospodarska kriza, so celovito 
uvedbo enotnega sistema plač v 
javnem sektorju podaljšale vse do 
uveljavitve ZUJF-a v letu 2012, ne-
katera vprašanja pa rešujemo še v 
letu 2017. 

V letu 2011 je bil uveden sistem 
elektronskega evidentiranja in 
planiranja delovnega časa, ki je 
pomenil korenito spremembo pri 
vodenju dokumentacije o priso-
tnosti zaposlenih na delovnem 
mestu, o izrabi delovnega časa in s 
tem tudi obračunavanju plač. Sis-
tem je poenotil dokumentacijo v 
zvezi z delovnim časom v celotni 
bolnišnici, prinesel večjo pregle-
dnost in sledljivost, kar prinaša po-
zitivne učinke tako za odgovorne 
osebe za planiranje in razporeja-
nje delovnega časa kot tudi za vse 
zaposlene.  

Ustanovljena je bila služba za or-
ganizacijo, ki se vključuje na raz-
lična področja evidentiranja in 
spremljanja delovnega časa za-
poslenih, izdelavo analiz, dodelje-
vanja dostopov do varovanih pro-
storov, dovolilnic, izračunavanja 
in pregleda nad evidencami de-
lovnega časa ter s tem povezanih 
dejavnosti. 

Iz sektorja pa je bil v letu 2008 izlo-
čen referat za socialne zadeve, nje-
gova dejavnost je bila priključena 
področju zdravstvene nege.

Medicinska knjižnica je prav ob 
začetku zadnjega desetletnega 
obdobja pričela delo v novih pro-
storih, kar je pomenilo bistveno 
izboljšanje razmer, tako za delo 
knjižničarke kot za uporabnike, ki 
imajo sedaj na voljo lepe prostore 
za študij in računalnik z dostopom 
do vseh podatkovnih virov, za ka-
tere ima bolnišnica zakupljene 
licence. V teh desetih letih se je 
delo v knjižnici zelo spremenilo, 
saj smo s »papirnatih« v veliki meri 
prešli na elektronske vire. V celoti 
to velja za tuje strokovne revije, v 
veliki meri tudi za domače, le te-
meljne učbenike še naročamo v 
knjižni obliki, ki pa ji je običajno 
dodana tudi elektronska. Poveda-
no preprosto v številkah: če smo 
pred dobrim desetletjem imeli 
dostop do 120 naslovov tujih stro-
kovnih revij, ki so v tiskani obliki 
s pošto vsakodnevno prihajale v 
knjižnico, imamo danes z vsakega 
računalnika v bolnišnici, ki je pove-
zan s svetovnim spletom, dostop 
do preko 4000 naslovov revij in še 
nekaj sekundarnih podatkovnih 
baz. Uporabniki imajo do večine 
dostop urejen s povezavami na 
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intranetni strani bolnišnice, tako 
da ne izgubljajo časa z brskanjem 
po spletu. Način dela se je v knji-
žnici močno spremenil. Obseg kla-
sične izposoje se je zmanjšal, zato 
pa se je močno povečalo število 
elektronsko posredovanih član-
kov, bodisi iz naših lastnih virov, 
bodisi pridobljenih z medknjižnič-
no izposojo, ki pri nas deluje zelo 
dobro. 

V letu 2008 je bila ustanovljena 
Služba za kakovost, pričel se je pro-
jekt uvedbe ISO 9001:2008. Večje 
število zaposlenih se je vključilo v 
usposabljanje za menedžerja kako-
vosti in notranjega presojevalca. V 
Monitorju so pričeli izhajati članki 
na temo kakovosti, pod vodstvom 
zunanjega svetovalca pa smo zače-
li sistematično zapisovati procese, 
kar se je pospešeno nadaljevalo 
v prihodnjih letih in nadgrajeva-
lo s sistematičnim načrtovanjem 
in izvedbo aktivnosti. Vse so bile 
spremljane z internimi strokovni-
mi nadzori in izvajanjem notranjih 
presoj. V letu 2011 smo z uvedbo 
intraneta zagotovili dostopnejše 
in hitrejše informiranje zaposle-
nih. V istem letu smo elektronsko 
podprli tudi procese: prijava okvar, 
centralno upravljanje računalniških 
delovnih postaj, naročanje blaga v 
skladišče, evidentiranje delovnega 
časa ter številne delovne procese 
zdravstvene dejavnosti. V letu 2012 
smo začeli s prvimi zunanjimi akre-
ditacijskimi presojami.

Nekaj pomembnejših projektov, 
izvedenih v zadnjih desetih letih, 
je že bilo nanizanih v kronološkem 
pregledu pomembnejših aktivno-
sti bolnišnice. nekaj jih navajamo v 
nadaljevanju.

V Splošni bolnišnici Celje se zave-
damo, da je strokovno izobraževa-

nje bistvenega pomena za ohrani-
tev in širitev delovnih sposobnosti 
zaposlenih. Znanja, ki smo jih 
usvojili v času šolanja in študija, 
je potrebno dopolnjevati in sle-
diti novostim v stroki, zato temu 
področju namenjamo posebno 
pozornost in finančna sredstva. Pri 
tem smo vztrajali tudi v obdob-
ju finančne krize in zaposlenim 
v skladu s potrebami delovnega 
procesa in možnostmi, z name-
nom ohranitve oziroma širitve 
sposobnosti za opravljanje dela, 
zagotavljali stalno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje. 

Od leta 2007 do 2016 stalno po-
večujemo obseg strokovnega izo-
braževanja, ki je s 27.535 ur narasel 
na 39.747 ur letno. Vključene so 
vse poklicne skupine in zaposleni 
na vseh stopnjah strokovne izo-
brazbe. 

Velik poudarek dajemo interne-
mu izobraževanju zaposlenih, saj s 
tem lahko hkrati omogočimo stro-
kovno izobraževanje večjemu šte-
vilu zaposlenih brez dodatnih po-
tnih stroškov in dodatnega časa, ki 
bi ga sicer porabili za pot. Število 
internih dogodkov je v zadnjih 
petih letih naraslo s 173 na 434, 
število ur pa s 313 na 909. Teme za 
interna izobraževanja usklajujemo 
s potrebami oddelkov in služb in 
s sprejetim strateškim načrtom 
bolnišnice. Poudarek dejemo izo-
braževanjem s področja komuni-
kacije,	 obvladovanja	 konfliktov	 in	
medsebojnih odnosov ter timske-
ga dela. 

Naša bolnišnica je z novo odločbo 
Ministrstva za zdravje iz leta 2011 
in naslednjo iz leta 2016 prejela 
potrditev svojega statusa učnega 
zavoda in razširitev področji, na 
katerih izvaja svoje pristojnosti uč-

nega zavoda. Sedaj izvajamo prak-
tični pouk dijakov srednjega stro-
kovnega izobraževanja programa 
tehnik zdravstvene nege, labo-
ratorijski tehnik, kemijski tehnik 
in farmacevtski tehnik, srednjega 
poklicnega izobraževanja progra-
ma bolničar-negovalec, študen-
tov visokošolskega strokovnega 
študijskega programa prve stop-
nje zdravstvena nega, radiološka 
tehnologija, fizioterapija, delovna 
terapija, babištvo, kemijska tehno-
logija, laboratorijska biomedicina 
ter študentov enovitega magistr-
skega študijskega programa medi-
cina in farmacija. V sodelovanju s 
srednjimi šolami in visokošolskimi 
zavodi izvajamo predpisano prak-
tično usposabljanje dijakov in štu-
dentov, s ciljem da usposobimo 
dobre kadre, ki bodo v bodočnosti 
postali naši sodelavci. Na obvezno 
prakso letno sprejmemo preko 
400 dijakov in študentov. 

V bolnišnici zagotavljamo izva-
janje programa pripravništva za 
pripravnike zdravstvenih poklicev 
iz zdravstvenih domov celjske ter 
domov za ostarele iz celjske in sa-
vinjske regije. Število pripravnikov 
na kroženju se vseskozi poveču-
je, kar dokazuje, da smo največja 
in najbolj učinkovita učna baza v 
tem delu Slovenije. Imamo pa tudi 
pooblastilo Ministrstva za zdravje 
za opravljanje strokovnih izpitov 
zdravstvenih delavcev in zdra-
vstvenih sodelavcev pripravnikov 
s srednjo strokovno izobrazbo. V 
preteklih desetih letih je pri nas 
opravilo strokovni izpit kar 1824 
zdravstvenih delavcev in zdra-
vstvenih sodelavcev. 

Z namenom sistematičnega 
spremljanja kazalnikov zdravja 
(nezdravja), predlaganja izboljšav 
in aktivnosti je bila v letu 2010 
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imenovana projektna skupina, ki  
je od leta 2010 do 2012 izvajala 
projekt  ČILI ZA DELO – ZDRAVI 
IN ZADOVOLJNI V SBC  – krepitev 
zdravja pri delu, v nadaljevanju 
pa projekt Promocija zdravja na 
delovnem mestu. V sklopu pro-
jekta smo izvedli delavnice na 
temo krepitve zdravja pri delu, 
medosebnih odnosov in nasilja 
na delovnem mestu: Mobing na 
delovnem mestu, Rešitve names-
to izgovorov – usmerjenost v is-
kanje rešitev, Droge, zasvojenost 
in mi – PAS, Preobremenjenost in 
stres na delovnem mestu. Orga-
niziranih delavnic se je udeležila 
približno polovica vseh zaposlenih 
v bolnišnici. Omogočili smo tudi 

brezplačno telovadbo za zaposle-
ne in nudili brezplačno psihološko 
pomoč.

V sklopu projekta Čili za delo smo 
začeli z urejanjem ergonomskih 
delovnih razmer za zaposlene in 
pri tem nabavili več elektronskih 
bolniških postelj ter preiskovalne 
mize, s katerimi smo olajšali pre-
meščanje težjih bolnikov, v kuhi-
nji 14 stolov ob traku za pripravo 
obrokov, ki se prilagajajo višini in 
omogočajo lažje delo glede na 
prisilno držo, za delo ob računal-
niku pa podložnike za noge, ki 
omogočajo ergonomski položaj 
nog pri delu. S promocijo zdravja 
pri delu smo nadaljevali tudi po 

zaključku projekta z organizacijo 
predavanj ter nudenjem brezplač-
ne telovadbe in psihološke pod-
pore za zaposlene. 

Od leta 2006 v okviru projekta 
»Uvajanje izboljševanja kakovo-
sti v zdravstvu« v bolnišnici vsako 
leto opravimo anketo o organiza-
cijski klimi in zadovoljstvu zapo-
slenih, ki poteka v okviru projekta 
SiOK – slovenska organizacijska 
klima. Namen ankete je spodbu-
janje kakovosti zdravstvenega 
varstva in primerjava s povpreč-
jem rezultatov vseh sodelujočih v 
projektu ter primerjava rezultatov 
med zdravstvenimi organizacijami 
v Sloveniji. 
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Slavnostna akademija ob 
130-letnici bolnišnice v sliki

Sprejem gostov v 
preddverju 

in v dvorani celjskega 
Narodnega doma 

Dvorana se je 
hitro napolnila
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Najprej je zbrane pozdravil direktor bolnišnice, ki je v 
svojem govoru spomnil na številne pomembne mejnike v 
zgodovini bolnišnice. Pri tem je pohvalil zavzetost zaposle-
nih, ki so pripravljeni pri svojem delu dati presežke, ki nato 
vodijo do uresničevanja tudi takšnih projektov, ki v drugih 
bolnišnicah niso uspeli.

Ministrico za zdravje, ki so jo službene obveznosti zadržale 
v Ljubljani, je zastopala državna sekretarka Jožica Maučec 
Zakotnik

Župan se je v svojem govoru najprej dotaknil aktualnih 
dogodkov, nato pa tudi pomena bolnišnice za lokalno 
okolje. Po koncu je direktorju predal simbolično 
rojstnodnevno darilo MO Celje.

Strokovni direktor je po kratkem video prikazu orisal 
strokovni razvoj zadnjih desetih let, izpostavil največje 
dosežke in se za ves trud in prizadevanja zahvalil vsem 
zaposlenim v bolnišnici. Vsak namreč na svoj način in po 
svojih zmožnostih prispeva h uspešnim zgodbam.
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Slavnostno akademijo so z glasbo prepletli in obogatili mladi, a odlični pevci Glasbene šole Celje: 
Živa Žohar, Miha Bantan, Matic Dokler in Gašper Rataj 

Ob koncu sta direktor in strokovni direktor podelila priznanja Splošne bolnišnice Celje za leto 2017
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Prejemniki priznanj Splošne 
bolnišnice Celje za leto 2017

Splošna bolnišnica Celje je letos prvič objavila razpis za podelitev priznanj Splošne bolnišnice Celje. Komisija 
za priznanja, ki je prejete vloge obravnavala, je direktorju predlagala podelitev priznanj sedmim posame-
znikom za njihove nadpovprečne dosežke na delovnem in izobraževalnem področju. S svojim delom so v 
bolnišnici, nekateri pa tudi v širšem slovenskem prostoru, pustili neizbrisen pečat in utrdili strokovni ugled 
Splošne bolnišnice Celje. 
Priznanja sta nagrajencem na slavnostni akademiji ob 130-letnici bolnišnice v Narodnem domu podelila 
direktor, mag. Marjan Ferjanc, in strokovni direktor, asist. mag. Franc Vindišar.

Albina Gabrovšek 
je prejela priznanje Splošne bolnišnice Celje za dolgoletno delo

Albina Gabrovšek, VMS je bila od leta 1981 pa vse 
do upokojitve jeseni 2017, glavna medicinska se-
stra Centralne sterilizacije. Na svoji poklicni poti se 
je srečevala s številnimi izzivi, saj je bil pretok infor-
macij na področju dela sterilizacije na začetku slab 
in počasen, strokovne literature, delovnih izkušenj 
in znanja pa malo. 

S svojo proaktivnostjo, vztrajnostjo, pridnostjo in 
zavedanjem o pomembnosti dejavnosti službe, 
je Albina Gabrovšek začela z razvojem dejavnosti 
sterilizacije v bolnišnici. Potem, ko so bili v novih 
prostorih izpolnjeni osnovni pogoji, je poskrbela 

tudi za pravo vsebino. Ves čas je sledila novostim na 
področju stroke doma in v tujini in jih uspešno uva-
jala v bolnišnici. Tako smo leta 2000 v Celju uvedli 
prvo plazma sterilizacijo v Sloveniji, prav tako prvi 
smo pri reprocesiranju inštrumentov, potrebnih za 
robotske operacije. 

Postopki sterilizacije so v naši bolnišnici že dolga 
leta nadzorovani s kontrolami kakovosti, najboljšo 
kakovost na področju reprocesiranja inštrumentov 
pa si je prizadevala doseči tudi s standardizacijo 
dela in postopkov v procesu sterilizacije. 

Svoje bogato znanje in izkušnje je rada delila tako z 
osebjem bolnišnice, dijaki Srednje zdravstvene šole 
Celje, kot tudi s kolegicami v Sekciji medicinskih se-
ster in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji. Mnoge 
generacije bodo lahko njeno znanje črpale iz Pri-
ročnika za delo v sterilizaciji, katerega soavtorica je. 
Ob vseh prizadevanjih za razvoj sterilizacije je bila 
Albina Gabrovšek ves čas tudi oseba, ki je znala in 
zmogla prisluhniti stiskam in težavam svojih sode-
lavcev. Zaradi pomembnega prispevka k razvoju 
sterilizacije v Splošni bolnišnici Celje in zaradi nje-
nega prispevka h graditvi dobrih medsebojnih od-
nosov in pozitivne klime med zaposlenimi, Splošna 
bolnišnica Celje Albini Gabrovšek podeljuje prizna-
nje za dolgoletno delo.  
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Prim. Vladimir Weber
je prejel priznanje Splošne bolnišnice Celje 

za dolgoletno delo 

Prim. Vladimir Weber, dr. med., specialist ginekolo-
gije in porodništva, že več kot 40 let opravlja delo 
zdravnika v naši bolnišnici, od tega je bil devetnajst 
let tudi predstojnik Ginekološko-porodniškega od-
delka. Prva leta njegovega predstojništva so zaradi 
menjave generacij in odhoda specialistov v zaseb-
ne prakse predenj postavila številne izzive, ki jih je s 
svojim neomajnim optimizmom in prizadevanji za 
dobre medsebojne odnose zmogel premagati. 

Ob stalni skrbi za izpopolnjevanje klasičnih kirur-
ških tehnik je uspel uveljaviti endoskopske metode 
operativnega zdravljenja v ginekologiji ter pridobiti 
potrebno opremo zanje, ki je omogočila nadaljnji 
hiter razvoj te, danes prevladujoče kirurške tehnike 
na Ginekološko-porodniškem oddelku naše bolni-

šnice. V obdobju prodora sintetičnih materialov v 
operacijsko tehniko korekcije motenj statike mede-
ničnega dna je z njegovim prizadevanjem oddelek 
postal eden vodilnih po številu opravljenih tovr-
stnih posegov v regiji. 

Svoje znanje je nesebično prenašal na svoje kolege, 
tako specialiste kot specializante, ki jim je bil tudi 
mentor. V času svojega predstojništva je močno 
spodbujal napredek tudi v porodništvu. Uvedena je 
bila obporodna meritev pH vrednosti v krvi novo-
rojencev, spodbujal je prisotnost partnerjev pri po-
rodu, Ginekološko-porodniški oddelek je pridobil 
UNICEF-ov naziv »Novorojencu prijazna porodni-
šnica«, na čemer še danes temelji način obravnave 
novorojencev in njihovih mater v naši porodnišni-
ci. Vladimir Weber je aktivno sodeloval na številnih 
strokovnih srečanjih ter v strokovnih združenjih 
doma in v tujini. Spodbujal je sodelovanje z drugi-
mi ustanovami v državi in zagotavljal stalno izme-
njavo znanja in pretok idej. Za vse obširne dosežke 
mu je bil leta 2001 podeljen naziv primarij. 

Kljub temu, da je leta 2014 zaključil z delom pred-
stojnika oddelka, ostaja kot zelo izkušen specialist 
eden od temeljnih nosilcev dejavnosti oddelka. Za-
radi pomembnega prispevka k razvoju tako gineko-
loške kot porodniške dejavnosti ter dolgoletnega 
uspešnega in prizadevnega dela ter vodenja od-
delka Splošna bolnišnica Celje primariju Vladimirju 
Webru podeljuje priznanje za dolgoletno delo.
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Prim. asist. dr. Ivan Žuran 
je prejel priznanje Splošne bolnišnice Celje 

za dolgoletno delo 

Prim. asist. dr. Ivan Žuran, dr. med., specialist interne 
medicine, že skoraj 40 let opravlja delo zdravnika v 
naši bolnišnici, od tega je šestnajst let opravljal tudi 
dela in naloge predstojnika oddelka. 

Med leti 1997 in 2001 je vodil bolnišnično poliklini-
ko, od 2001 do 2013 pa je prevzel vodenje novou-
stanovljenega Oddelka za sistemske in presnovne 
bolezni, v katerem so se združile endokrinološka, 
diabetološka, hematološka  ter revmatološka stro-
ka. 

Organizacija novega oddelka je predstavljala velik 
izziv, saj je oddelek, ki je pod eno streho združil raz-
meroma samostojne stroke, ob njihovi samostoj-
nosti skušal izkoristiti prednosti skupne organizacij-
ske enote. Bili so eden prvih oddelkov, ki je pričel 
delovati na tak način. 

Kljub težavam, s katerimi so se srečevali, so uspeli 
na vseh treh subspecialnostih uvesti številne nove 
metode in razširiti področje strokovnega dela. 
Oborožen z izkušnjami z matičnega oddelka, je 
Ivan Žuran odigral odločilno vlogo pri ustanovitvi 
Centra za bolezni ožilja, kjer je na enem mestu, po 
principu multidisciplinarnega dela, uspel združi-
ti različne medicinske stroke, ki se ukvarjajo z žil-
no patologijo. S tem prispevkom je zagotovil viš-
jo strokovno in organizacijsko raven pri obravnavi 
teh pacientov. Poleg organizacijskega pa je treba 
omeniti tudi njegov edukacijski prispevek, saj je kot 
mentor poskrbel za kontinuirano in nadzorovano 
izobraževanje številnih zdravnic in zdravnikov na 
področju ultrazvočne diagnostike. 

Od leta 2013 je namestnik predstojnika Oddelka za 
angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo ter 
vodja Odseka za angiologijo, od leta 2015 pa tudi 
predsednik bolnišnične Etične komisije. Ivan Žuran 
je med sodelavci znan in prepoznan tudi kot veli-
ka moralna in etična avtoriteta, z velikim čutom za 
sočloveka. 
Njegovo delovanje v širšem družbenem okolju na 
področju zdravstvenega ozaveščanja ljudi in spod-
bujanja k zdravemu načinu življenja je prepoznala 
tudi Zdravniška zbornica Slovenije in ga odlikova-
la z odličjem »Zaslužni član Zdravniške zbornice 
Slovenije«. Ker so njegovi posebni delovni uspehi 
in uspešno dokončani projekti prepoznani tako v 
domači ustanovi kot širše, Splošna bolnišnica Celje 
primariju asistentu doktorju Ivanu Žuranu podelju-
je priznanje za dolgoletno delo.   
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Katja Mulej Hren 
je prejela priznanje Splošne bolnišnice Celje 

za posebne dosežke

Katja Mulej Hren, dipl. m. s. in univ. dipl. org. dela 
je glavna medicinska sestra Otroškega oddelka in 
vodja tima zdravstvene nege Pediatričnega urgen-
tnega centra od njegove ustanovitve naprej. Pe-
diatrični urgentni center je edini tovrstni urgentni 
center v državi. V njem je letno obravnavanih okoli 
10.000 pediatričnih bolnikov. 

Njegova uvedba je prinesla številne prostorske, or-
ganizacijske in kadrovske spremembe, pa vendar je 
začetek dela v prostorih, ki jih je s selitvijo v nov ur-
gentni center izpraznila enota za internistično prvo 
pomoč, potekal nemoteno in usklajeno. 

Seveda po zaslugi njenega predhodnega na-
tančnega in skrbnega načrtovanja, ki se je izrazilo 
v scenariju varne selitve v hitro obnovljene pro-
store, opremljene z vso potrebno opremo, zdravi-
li in materiali za izvajanje urgentne dejavnosti pri 
pediatričnih pacientih. Ob stalnih zadolžitvah na 
matičnem oddelku je prevzela vodenje novo na-
stalega tima zdravstvene nege,  ki je bil praktično 
brez izkušenj s specifičnega področja obravnave 
pediatričnih bolnikov, in s pomočjo izkušenega 
osebja diplomiranih medicinskih sester Otroškega 
oddelka bistveno pripomogla k ustrezni strokovni 
usposobljenosti zdravstvene nege v Pediatričnem 
urgentnem centru. Kot koordinatorica kliničnega 
usposabljanja študentov Visoke zdravstvene šole 
v Celju že vrsto let svoje strokovno znanje predaja 
mlajšim generacijam. Poleg visokega strokovnega 
znanja so prepoznane tudi njene osebnostne kva-
litete, zaradi katerih med sodelavci uživa ugled in 
spoštovanje. 

Zaradi velikega strokovnega prispevka in osebne 
zavzetosti za vzpostavitev in nemoteno delo Pe-
diatričnega urgentnega centra ter zaradi njenega 
vpliva na dobre medsebojne odnose ter pozitivno 
organizacijsko kulturo Splošna bolnišnica Celje Ka-
tji Mulej Hren podeljuje priznanje za posebne do-
sežke.
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Prim. asist. mag. Lidija Plaskan
je prejela priznanje Splošne bolnišnice Celje 

za posebne dosežke 

Prim. asist. mag. Lidija Plaskan, dr. med., specialistka 
fizikalne in rehabilitacijske medicine je od leta 2009 
predstojnica Oddelka za medicinsko  rehabilitacijo. 

Pri načrtovanju in razvoju dejavnosti sledi paradi-
gmi, po kateri naj bi bila medicinska rehabilitacija 
tretji steber medicine, zato veliko pozornost po-
sveča izvajanju zgodnje medicinske rehabilitacije 
hospitaliziranih pacientov ter zgodnji in nadaljeval-
ni medicinski rehabilitaciji pacientov, ki zdravljenje 
nadaljujejo v specialističnih ambulantah. 

Celjski oddelek za medicinsko rehabilitacijo tako iz-
vaja  najzahtevnejše programe medicinske rehabi-

litacije. S takšno obravnavo rehabilitacijski timi tako 
na kirurških kot internističnih področjih dodajajo 
svoj delež k višanju kakovosti zdravstvene obravna-
ve pacientov. Lidija Plaskan je izjemno angažirana 
tudi v izobraževalnih procesih mladih zdravnikov. 

Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani štu-
dente medicine že vrsto let poučuje pri predmetu 
Fizikalna in rehabilitacijska medicina, predava tudi 
specializantom družinske medicine, je glavna in 
neposredna mentorica specializantom fizikalne in 
rehabilitacijske medicine ter neposredna mentori-
ca specializantom drugih specializacij. 

Napisala je tudi vrsto strokovnih člankov s področja 
rehabilitacije. S tem delovanjem je povečala stro-
kovni ugled in prepoznavnost tako oddelka, ki ga 
vodi, kot bolnišnice. Ob tem pa jo odlikuje tudi iz-
reden čut za sočloveka. 

Njena humanost jo vodi pri delu s pacienti, ki jim je 
življenjska usoda precej spremenila življenje, pozi-
tivna naravnanost pa pri delu s sodelavci na oddel-
ku in v bolnišnici. Zaradi pomembnega prispevka 
pri razvoju rehabilitacijske medicine v naši bolni-
šnici in večanju njenega ugleda ter prepoznavnosti 
Splošna bolnišnica Celje primarijki asistentki magi-
strici Lidiji Plaskan podeljuje priznanje za posebne 
dosežke.  
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Prim. izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter
je prejela 

plaketo Splošne bolnišnice Celje 

Prim. izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med., spe-
cialistka patologije v Splošni bolnišnici Celje vodi 
področje citologije na Oddelku za patologijo in ci-
tologijo. 

Z ustanavljanjem citološkega laboratorija in aktiv-
nim delom v državnem programu ZORA, v katerem 
je tudi članica programskega sveta, je začela takoj 
po zaposlitvi v bolnišnici. 

Skozi leta se je celjski citološki laboratorij pod nje-
nim vodstvom razvil in postal ter ostal drugi naj-
večji v državi, z letno izdelanimi in pregledanimi 
več kot 40.000 preparati brisov materničnega vra-

tu. Takšni rezultati so se izgrajevali skozi strokovno 
delo, dobre klinično-patološke korelacije in nepos-
redno sodelovanje z napotnimi ginekologi. Ena od 
priložnosti za to so bila tradicionalna srečanja izva-
jalcev programa ZORA v celjski regiji, ki jih je Alenka 
Repše Fokter organizirala že osem. Na njih so se v 
strokovnem dialogu srečevali ginekologi, patologi, 
medicinske sestre in laboratorijski delavci. 

Zelo aktivna je tudi na izobraževalnem in akadem-
skem področju. Kot predavateljica je sodelovala 
na številnih domačih in mednarodnih strokovnih 
konferencah ter pri več domačih in mednarodnih 
raziskovalnih projektih. 

Njena bibliografija obsega preko 180 bibliografskih 
enot. Kot izredna profesorica sodeluje na področju 
patologije na Medicinski fakulteti Univerze v Mari-
boru in na Visoki zdravstveni šoli v Celju. 

Svoje znanje in izkušnje, ki jih nabira pri napredova-
nju na akademskem področju, vseskozi deli s sode-
lavci na matičnem oddelku in na kliničnih oddelkih 
bolnišnice. Zaradi njenega izrednega prispevka pri 
razvoju citološke dejavnosti v naši bolnišnici ter 
večanju njenega ugleda in prepoznavnosti v naši 
državi in širše, Splošna bolnišnica Celje izredni pro-
fesorici, primarijki doktorici Alenki Repše Fokter po-
deljuje najvišje priznanje – plaketo.
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Prim. prof. dr. Gorazd Voga
je prejel

plaketo Splošne bolnišnice Celje 

Prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., specialist inter-
ne medicine in intenzivne medicine že več kot 40 
let opravlja delo zdravnika v naši bolnišnici, od tega 
skoraj 37 let kot predstojnik Oddelka za intenzivno 
interno medicino. 

Poseben mejnik tega oddelka predstavlja leto 1997, 
ko se je oddelek preselil v nove prostore in ob ak-
tivnem delovanju Gorazda Voge tako na področju 
organizacije dela, kot pri zagotavljanju izpolnjeva-
nja kadrovskih in materialnih pogojev, postal eden 
vodilnih oddelkov s področja intenzivne medicine 
v državi. Ob sebi je ves čas vzgajal mlade zdrav-
nice in zdravnike s področja intenzivne medicine 
ter z osebnim zgledom zagotavljal visoke strokov-
ne standarde. Poleg številnih novosti na področju 
metod zdravljenja pa z vizionarskim pogledom še 
vedno spodbuja nove projekte. 

Med zadnjimi je tako uvedba informatizacije dela 
na oddelku, ki omogoča brezpapirno vodenje do-
kumentacije pacientov in predstavlja pionirsko 
delo na področju intenzivne medicine v državi. Ves 
čas svojega delovanja je posebno skrb posvečal iz-
obraževanju mladih zdravnic in zdravnikov ter vseh 

ostalih kadrov v zdravstvu. Bil je mentor pri števil-
nih raziskovalnih in podiplomskih nalogah, zdra-
vstveno osebje je aktivno spodbujal k raziskovalne-
mu delu, hkrati pa je skrbel za kontinuirana interna 
izobraževanja v okviru bolnišnice. 

Pri uvajanju v samostojno delo na različnih področ-
jih medicine je šla skozi njegovo sito strokovnega 
preverjanja večina zdravnikov, ki so danes zapos-
leni v bolnišnici. Poleg vsega omenjenega dela na 
področju izobraževanja pa je posebno skrb posve-
čal raziskovanju, kjer je seznam njegovih objavlje-
nih strokovnih prispevkov izjemno dolg. Na podla-
gi vsega navedenega je bil leta 2000 imenovan za 
docenta na Medicinski fakulteti v Ljubljani in leta 
2012 za izrednega profesorja za področje interne 
medicine na Medicinski fakulteti v Mariboru. 

Njegovo izobraževalno in raziskovalno delo je bilo 
še nadgrajeno z imenovanjem za dekana Visoke 
zdravstvene šole Celje, funkcijo, ki jo opravlja še 
danes. S to povezavo je Splošna bolnišnica Celje 
dobila še večjo vlogo v regiji pri skrbi za razvoj ce-
lovite zdravstvene oskrbe. Vsa leta je Gorazd Voga 
redno vabljeni predavatelj na strokovnih srečanjih s 
področja interne in intenzivne medicine, tako v Slo-
veniji, kot tudi v tujini. Vsekakor je treba izpostaviti 
njegov prispevek k razvoju Splošne bolnišnice Ce-
lje, kjer je bil vrsto let koordinator oddelkov interni-
stičnih strok in je pomembno prispeval k uvajanju 
subspecialističnih internističnih strok v bolnišnici. 

Od leta 1989 je nepretrgoma član Strokovnega 
sveta, kjer s svojimi izkušnjami in vizijo razvoja po-
membno prispeva pri najpomembnejših strokov-
nih odločitvah. Zaradi izjemnih delovnih uspehov 
na strokovnem in izobraževalnem področju Splo-
šna bolnišnica Celje primariju profesorju doktorju 
Gorazdu Vogi podeljuje najvišje priznanje – plake-
to.
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Dostojanstvo pacientov v bolnišnici 
Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.
Področje zdravstvene nege

Uvod
Splošna deklaracija o človekovih pravicah, sprejeta pri 
Organizaciji združenih narodov leta 1948, v prvem čle-
nu pravi: »Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako 
dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom 
in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor brat-
je.« Te samoumevne pravice marsikdaj pozabljamo, zato 
je nanje treba vedno znova opozarjati. Dostojanstvo člo-
veka je neprecenljivo in ga je treba spoštovati. Osebno 
dostojanstvo je univerzalna vrednota, ki izhaja iz same 
človekove danosti, da se rodi kot človek in njegovega sa-
mozavedanja kot mislečega in čutečega posameznika ter 
pripadnika človeške vrste. Osebno dostojanstvo ni samo 
nekaj, kar nam gre, ampak nam ga morajo drugi tudi 
priznati. Ta vrednota je tako ponotranjena, da se človek 
racionalno niti ne zave, da je ogrožena, čuti le bolečino 
ponižanja. Tretje načelo Kodeksa zdravstvene nege in 
oskrbe v Sloveniji navaja, da izvajalci zdravstvene nege 
in oskrbe spoštujejo dostojanstvo in zasebnost pacienta 
v vseh stanjih zdravja, bolezni, ob umiranju ter po smrti. V 
standardih  ravnanja je med drugim zapisano, da:
- izvajalci zdravstvene nege in oskrbe svojo dejavnost 

izvajajo na način, ki vključuje pacienta kot enkratno, 
neponovljivo osebnost z vsemi njegovimi poseb-
nostmi; 

- upoštevajo in spoštujejo pravico pacienta do zaseb-
nosti ter intimnosti.

Bolezen zmanjša človekovo sposobnost vzdrževanja 
dostojanstva in zasebnosti, četudi si jo vsi želijo imeti 
tudi v izjemnih situacijah. Večina ljudi bo zbolela in s sta-
rostjo možnost za bolezen močno naraste. Splošno razu-
mevanje pojma »biti pacient« je povezano s čakanjem na 
zdravljenje ali izvedbo potrebnega zdravljenja. Pacient 
naj bi bil samostojen razsodnik zadovoljevanja svojih po-
treb, kar pomeni, da naj bi medicinske sestre v procesu 
zdravstvene obravnave zadovoljile njegove izražene pot-
rebe. Ne glede na zdravstvene potrebe in kontekst, v ka-
terih se pojavljajo, pa pomeni, da pacient hote ali nehote 
prevzame bolj pasivno vlogo prejemnika zdravstvene 

oskrbe kot aktivno vlogo potrošnika zdravstvenih stori-
tev. Torej prejema tisto, kar smo mi ocenili da potrebuje in 
ne tisto, kar bi potreboval po svojem mnenju.

Starejši pacienti predstavljajo večino hospitaliziranih pa-
cientov. V naslednjih letih lahko pričakujemo nadaljeva-
nje tega trenda, ker se populacija stara, veča se tudi delež 
zelo starih ljudi. Ležalna doba pacientov v bolnišnici je 
neposredno povezana s starostjo. Starejši kot so, pogo-
stejše in daljše so hospitalizacije, bolj so izpostavljeni tve-
ganju za fizično ali duševno poslabšanje zdravstvenega 
stanja, ponovnim sprejemom in premestitvam. 

Dostojanstvo je srce vsega, kar delamo v zdravstveni negi. 
Kakovost zdravstvene nege pacientov ni odvisna zgolj od 
nudene oskrbe, temveč tudi od načina, kako je ta izvede-
na. Različni avtorji navajajo več konceptov dostojanstva 
z vidika identitete, avtonomije in zmožnosti pacienta ali 
kot zagotavljanje zasebnosti, avtonomije, informacij ter 
soglasja.

Dostojanstvo identitete ni odvisno od posameznikovih 
formalnih ali neformalnih  zaslug, niti od njegovega mo-
ralnega statusa. Ta oblika dostojanstva je najpomemb-
nejša v kontekstu bolezni in staranja, saj nam je lahko 
odvzeto prav zaradi tega. To je dostojanstvo, ki je pove-
zano z našo celovito in avtonomno osebnostjo, osebo z 
zgodovino in prihodnostjo, z vsemi našimi povezavami z 
drugimi ljudmi. Večina ljudi spoštuje samega sebe, četu-
di so daleč od visokih moralnih standardov ali dosežkov. 
Kljub temu je samospoštovanje zelo ranljivo, posebej v 
trenutkih, ko smo soočeni s krutim ravnanjem drugih do 
nas. 
Za vzdrževanje dostojanstva je potrebno potrjevanje sa-
mega sebe. Človek lahko občutek lastnega dostojanstva 
izgubi tudi v okoliščinah, v katerih njegove sposobnosti 
ne pridejo več do izraza, kot se to zgodi v času bolezni ali 
socialne izključenosti, ki je nastala kot posledica bolezni. 
Dostojanstvo identitete je sestavljen pojem, ki se pove-
zuje z delati s spoštovanjem, izpolnjevanjem potreb in 
vzdrževanjem svoje individualnosti.  

Starejši pacienti so sprejeti v bolnišnico zaradi različnih 
telesnih nezmožnosti ali kroničnih obolenj in pričakujejo, 

»Dostojanstvo človeka je neprecenljivo in ga je 
treba spoštovati. Osebno dostojanstvo je uni-
verzalna vrednota, ki izhaja iz same človekove 
danosti, da se rodi kot človek in njegovega sa-
mozavedanja kot mislečega in čutečega posa-
meznika ter pripadnika človeške vrste.«
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da se bodo vrnili v domače okolje v boljšem stanju. Po iz-
kušnjah medicinskih sester vidni znaki ranljivosti pri sta-
rejših vodijo do nespoštovanja in zmanjšanja njihovega 
dostojanstva. Iz tega izhaja, da starejši potrebujejo zdra-
vstveno nego, ki nanje gleda z občutkom dostojanstva in 
jim daje vedeti, da se njihov občutek samospoštovanja ni 
zmanjšal. Dostojanstvo pacienta vzdržujemo z izvajanjem 
osnovnih negovalnih aktivnosti, kot so umivanje, oblače-
nje, česanje in s tem vzdrževanjem pacienta čistega in 
urejenega. Dostojanstvo je preprosto povezano z ureje-
nostjo pacientovega osebnega perila, kar pomeni, da so 
mu hlače prav, da je pokrit in oblečen, ko ga peljemo na 
preiskave, da smo ženske npr. oblekli v ženske pižame, da 
damo pacientu na noge copate tudi takrat, ko ga peljemo 
z invalidskim vozičkom. Seveda ga je treba pred transpor-
tom počesati. Vemo, kako smo videti zjutraj, ko vstanemo 
iz postelje. Lasje nam štrlijo v zrak in se seveda počešemo, 
preden gremo iz stanovanja. Ne počutimo se dobro, če 
nam je oblačilo preveliko ali premajhno. Popolnoma ena-
ko je s pacientom, le da on sam nima možnosti poskrbeti 
za vse podrobnosti, da bi bil videti spodobno.

Odprta vrata bolniških sob so tema, s katero se ukvarja-
mo vsakodnevno. V raziskavi na temo skladnosti izvajanja 
ukrepov kontaktne izolacije je bilo ugotovljeno, da so bila 
vrata v izolacijske sobe na internističnih oddelkih odprta 
v 50 %. Podoben dogodek je bil zaznan na presoji za pri-
dobitev akreditacije v septembru. Medicinske sestre na 
oddelkih pravijo, da jim odprta vrata bolniških sob zago-
tavljajo večji nadzor nad pacienti. Tega ne moremo v ce-
loti potrditi, saj se preko dneva izvaja veliko aktivnosti po 
oddelkih, tako da težko verjamemo, da bi slišali pacienta, 
ki potrebuje pomoč.

Predvsem starejši pacienti so lahko v bolnišnici občasno 
zmedeni, kar se velikokrat pojavi kot posledica spremem-
be okolja. V takšnem stanju se v postelji odkrijejo in ker so 
običajno  pomanjkljivo oblečeni, jih lahko mimoidoči vi-

dijo v ne najboljšem stanju. Ko se bodo ob izboljšanju psi-
hičnih sposobnosti zavedli, kakšni so bili ali jim bo to kdo 
povedal, jim bo težko pri srcu. Menimo, da odprta vrata 
izhajajo iz nekih zakoreninjenih navad in prepričanj, ki jih 
moramo spremeniti v dobrobit zagotavljanja zasebnosti 
pacientov in s tem njihovega dostojanstva.

Pacient v osnovi ne pričakuje, da bo v celoti sposoben 
zadovoljevati svoje osnovne potrebe, ampak se mora za-
našati na medicinsko sestro, da mu pomaga pri tem.  Ne-
izpolnjevanje teh potreb zmanjša njegovo fizično, psihič-
no in socialno celovitost. Po drugi strani se dostojanstvo 
poveča, če pacienta dojemamo kot osebo z njemu edin-
stvenimi potrebami. Pri tem nam je lahko medicinskim 
sestram v podporo preprosto vprašanje: »Kaj moram 
vedeti o vas, da  vam zagotovim najboljšo mogočo os-
krbo?« V tujini je to vprašanje prepoznano kot Patient 
Dignity Question (PDQ) in je uporabno pri vseh pacien-
tih, sploh starejših in tistih v paliativni oskrbi. Raziskava 
je ugotovila, da lahko že samo to vprašanje razkrije stvari, 
ki utegnejo biti pomembne pri načrtovanju in izvajanju 
zdravstvene nege pacienta. Namen je odkrivanje »nevi-
dnega« dejavnika ali več, ki jih na začetku ne bi prepozna-
li, in ne bi odkrili njihovega pomena za pacienta, vendar 
je ali pa so zelo pomembni za celoten proces zdravstvene 
nege in celotne zdravstvene obravnave. Vprašanje o pa-
cientovem dostojanstvu prinaša koristi na vsaki stopnji 
oskrbe in zdravljenja (sprejemu, pregledu, preiskavah, 
izvajanju negovalnih aktivnosti, o oskrbi po odpustu). Ni 
nujno, da posameznik postavlja takšna vprašanja izrecno, 
vendar lahko vsakdo, ki se ukvarja z zdravstveno nego 
o njih razmišlja, saj vplivajo na izbor najboljšega načina 
obravnave pacienta in dela z njegovo družino. V nadalje-
vanju je podan primer, pri katerem nam odgovor na vpra-
šanje pomaga pridobiti pravilno oceno stanja pacienta.

Ženska se opoteče skozi vrata bolnišnice v umazanih ob-
lačilih. Njen govor je nerazločen, pri hoji jo zanaša. Ima 
vonj po pivu in cigaretah. Prva ocena za pacientko bi bila, 
da je pijana.  Vprašamo jo: »Kaj moram vedeti o vas, da 
vam lahko zagotovim ustrezno oskrbo?« Odgovori nam, 
da je diabetik in je zjutraj pozabila na injekcijo  inzulina. 
Takoj ji izmerimo sladkor in vidimo, da je zelo povišan in 
da obstaja nevarnost za komo, na osnovi česar takoj ukre-
pamo. Če je tega ne bi vprašali, bi lahko rekli: »Pa spet ena 
pijana ženska, kaj le hodi v bolnišnico.«

»Bolezen zmanjša človekovo sposobnost 
vzdrževanja dostojanstva in zasebnosti, četudi 
si jo vsi želijo imeti tudi v izjemnih situacijah.«

»Dostojanstvo je srce vsega, kar delamo v 
zdravstveni negi. Kakovost zdravstvene nege 
pacientov ni odvisna zgolj od nudene oskrbe, 
temveč tudi od načina, kako je ta izvedena.«
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»Pacient v osnovi ne pričakuje, da bo v celoti 
sposoben zadovoljevati svoje osnovne potrebe, 
ampak se mora zanašati na medicinsko sestro, 
da mu pomaga pri tem.  Neizpolnjevanje teh 
potreb zmanjša njegovo fizično, psihično in so-
cialno celovitost.«

Namen tega preprostega vprašanja je pripraviti vsakogar 
v zdravstveni oskrbi, da bolj razmišlja o starejšem pacien-
tu  kot enkratnem človeškem bitju, kot da se osredotoči 
zgolj na določeno bolezen ali izražene simptome. Temu 
se torej reče individualna obravnava. Najprej moramo 
pacientu zagotoviti dostojanstvo in celovitost. Šele po-
tem medicinska sestra pomaga pacientu narediti tisto, 
česar sam v tistem trenutku ne more. Seveda to dela le 
toliko časa, dokler tega ne sme ali zmore sam. Medicinske 
sestre  smo posebej odgovorne za ugotavljanje  neprepo-
znanih potreb. Prepoznavanje in videnje potreb starejših 
pacientov lahko razumemo kot bistveni element krepitve 
dostojanstva identitete.

Eden izmed ključnih elementov pomena »biti pacient« 
je izkušnja ohranjanja individualnosti preko nošnje bol-
nišničnih oblačil. Pacient se mora že v osnovi posloviti 
od svojih oblačil, ker to zahteva njegovo zdravstveno 
stanje. Pacient z nošnjo svojih oblačil vzdržuje svojo in-
dividualnost. Leta 2014 so v Kanadi naredili raziskavo o 
zagotavljanju samospoštovanja pacientov, ki jim obleče-
mo preklanke brez spodnjega dela pižame. Zdravniki so 
navedli, da bi 54 %  tistih pacientov, ki so imeli oblečeno 
zgolj preklanko, zaradi zdravstvenega stanja lahko nemo-
teno nosilo tudi hlače. Četudi bolnišnična oblačila zago-
tavljajo udobje, pa pacienta naredijo anonimnega. 

Hospitalizirani starejši pacienti medicinskim sestram na 
nek način predajo svojo avtonomijo in odgovornost za 
samooskrbo. To je približno tako, kot bi starejši pacient 
pustil svoje dostojanstvo pred vrati bolnišnice in dejal: 
»Zdaj lahko z mano storite, kar vam je všeč, ni mi več mar 
zato«. Z zdravstvene perspektive to stališče pomeni krh-
kost in izgubo dostojanstva ter povzroči težave pacienta 
pri sodelovanju v njegovi samooskrbi. Takšen odnos pa-
cientov mora usmerjati medicinske sestre, da spodbujajo 

njegovo dostojanstvo z negovanjem  preostalih  sposob-
nosti  in to zato, da bo takoj, ko bo to mogoče, delno ali 
v celoti prevzel nadzor na lastno samooskrbo. Pacientu 
lahko pomagamo pri odločitvi, s katero aktivnostjo bo 
zadovoljil svoje potrebe po samooskrbi, npr. s spoštova-
njem njegove pravice, da reče »ne« ali pa mu pomagamo 
pri izbiri med dvema alternativama, npr.  med kopanjem 
ali tuširanjem. 

Starejšim pacientom, predvsem pacientkam, velikokrat 
vstavimo urinski kateter. Dokazano je, da se z vsakim do-
datnim dnem vstavljenega urinskega katetra nevarnost 
za nastanek uroinfekta poveča,  da ga ženskam pogosteje 
vstavimo kot moškim (ker ga ženski vstavi medicinska se-
stra, moškim zdravnik), da pristojni zdravnik sploh ne ve, 
da ga pacient ima. Uroinfekt poleg osnovnega obolenja 
le še poveča možnost, da zdravstveno stanje ob zaključku 
zdravljenja ne bo omogočalo samooskrbe. Lahko je pa-
cientka do sprejema v bolnišnico sama skrbela zase, pa 
po odpustu to ne bo več mogoče. Je že kdo razmišljal o 
tem, da smo mi tisti, ki odločamo o tem, kako bo živela v 
prihodnje? Mogoče bo morala zaradi tega v dom za os-
tarele, morala se bo posloviti od svojega doma, ki ga je 
ustvarjala mnogo let. Bo morala sprejeti pomoč drugih, 
ker sama ne bo sposobna plačati celotne oskrbe zaradi 
premajhne pokojnine? Bo s plačilom  obremenila svoje 
otroke?

To je sicer potencialna možnost, vendar zakaj ne bi razmi-
šljali o njej. Saj nismo bogovi, da bi krojili usodo pacien-
tom. Medicinske sestre imamo predvsem v takih primerih 
veliko moč, ki se je sploh ne zavedamo.

Zagotavljanje zasebnosti in informiranosti je v nekaterih 
primerih za paciente težko zagotoviti, kar je predstavlje-
no v zgodbi, ki je pravzaprav del vsakdana v bolnišnici.

V enoto intenzivne nege sprejmemo 80-letno pacientko, 
ki še nikoli ni bila v bolnišnici, zdaj pa je hudo zbolela. 
Pacientko z vozička preložimo na posteljo. Vprašamo jo 
po imenu in priimku, da lahko preverimo identiteto, nato 
se nanjo zgrne cel kup ljudi, ki od nje zahtevajo vsak ne-
kaj drugega. Dve medicinski sestri jo najprej slečeta, do 
golega seveda, nihče ne pomisli, da se morda gospa niti 
pred svojim možem, v svojih mladih letih, ni nikoli poka-
zala gola. Sicer ji to povesta, ampak nihče ne počaka, da 
bi povedala svoje mnenje. Naslednji hip pride diplomira-
na medicinska sestra in ji hiti razlagati, da ji bo vstavila 
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»Pacientu lahko pomagamo pri odločitvi, s 
katero aktivnostjo bo zadovoljil svoje potrebe 
po samooskrbi, npr. s spoštovanjem njegove 
pravice, da reče »ne« ali pa mu pomagamo pri 
izbiri med dvema alternativama, npr.  med ko-
panjem ali tuširanjem.«

»Izkušnje kažejo, da je za starejše paciente naj-
bolje, da jih aktiviramo v najkrajšem možnem 
času. Poskrbimo, da začno posedati in zatem 
hoditi takoj, ko jim zdravstveno stanje to dopuš-
ča, namesto da le ležijo in se obračajo v poste-
lji.«

cevko v žilo, ker hoče nastaviti kanal. Istočasno že druga 
medicinska sestra pripravlja stvari za vstavitev urinskega 
katetra, ki ga gospa nujno potrebuje, njena kolegica pa 
skuša posneti EKG. Istočasno se zraven postelje postavi-
ta dva zdravnika sekundarija, ki jo začneta spraševati vse 
mogoče stvari, saj sta dobila nalogo, da napišeta status 
in anamnezo ob sprejemu. Pacientka se verjetno počuti 
popolnoma brez moči, kot brezpravno bitje, saj je nihče 
ne vpraša za mnenje, kaj bi rada povedala, kaj si želi, zakaj 
se je odločila priti v bolnišnico. Nihče ne upošteva njene 
zasebnosti. 

Izkušnje kažejo, da je za starejše paciente najbolje, da jih 
aktiviramo v najkrajšem možnem času. Poskrbimo, da 
začno posedati in zatem hoditi takoj, ko jim zdravstveno 
stanje to dopušča, namesto da le ležijo in se obračajo v 
postelji. Z vidika medicinskih sester pomeni biti starejši 
pacient v bolnišnici, da si bolan v postelji, in da so izva-
jalci najboljši in dobro obvladajo svoje delo. Vemo, da sta 
ležanje in počitek včasih dobra za pacientovo zdravje in 
dobro počutje. Na dolgi rok lahko to privede do ranljivosti 
in zmanjša možnosti ter otežuje starejšemu pacientu so-
delovanje v samooskrbi. Včasih pacienti aktivnega sode-
lovanja ne vidijo kot del njihove vloge. Nekateri menijo, 
da je popolna oskrba njihova pravica. 

Z vidika izvajalcev zdravstvene nege ni pomembno gle-
dati na paciente kot pasivne ali aktivne, temveč jih gle-
dati kot osebe, ki potrebujejo usmeritve in pomoč z na-
menom pridobiti moč za biti aktiven in imeti možnost 
samoodločanja. Ko pacient zavzame vlogo »biti bolan in 
ostati v postelji« morajo medicinske sestre ostati trdne 
ter ga pripraviti k temu, da postane aktiven. Včasih je pot-
rebno prepričevanje kot:« Poskusite vstati, če ne bo šlo 
dobro, vam bom pomagala nazaj na posteljo.« Biti paci-
ent je povezano s postopnim procesom od  tega, da ne 
želijo sodelovati v samooskrbi, do postati aktivni del tega 
procesa. Pacienti vsaj na začetku ne pričakujejo, da bodo 
hodili sami. Ko jih prepričamo, da gredo iz postelje, se 
vloga biti pacient v procesu zdravstvene oskrbe spreme-
ni tako fizično kot simbolično.  Pacientova vloga se iz biti 
pasiven spremeni v sodelovanje, s čimer se krepi njegovo 
dostojanstvo. 

Velikokrat v dobri veri za pacienta naredimo vse, kar po 
našem mnenju potrebuje. Seveda so potrebe pacienta 
zadovoljene prej, kot da bi to storil sam. Že pri umivanju 
moramo pomisliti, ali ga bomo umili mi, ali mu bomo dali 
v roko krpico, da se bo vsaj po obrazu in zgornjem delu 
telesa umil sam. Prevečkrat pozabljamo, da bo pacient po 
zaključenem zdravljenju v največjem številu primerov šel 
v domače okolje, kjer ne le da ni zvonca, da bi poklical 

nekoga za pomoč, temveč je tudi vprašanje, ali sploh ima 
koga za pomoč. In če to zgodbo razvijamo naprej, pride-
mo do tega, da svojci pacienta, ki je popolnoma odvisen 
od oskrbe drugih, ne bodo vzeli v domače okolje. Pri tem 
jih je treba razumeti, saj si ob vseh svojih obveznostih ne 
morejo privoščiti oskrbe popolnoma odvisnega pacienta. 
Da je pacient popolnoma odvisen od pomoči drugih pri 
zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb, je torej lah-
ko del krivde tudi na naši strani.

Starejšemu pacientu ob prihodu na oddelek pogosto na-
mestimo plenico. S tem ga takoj postavimo na stopnjo 
majhnega otroka. Pacient, ki bi mogoče ob pomoči sam 
šel na stranišče, si bo verjetno mislil: »Kot otrok sem po-
rabil tri leta za to, da sem ponoči nehal močiti posteljo, 
zdaj pa hočejo od mene, da jo spet, ker nimajo časa, da 
bi mi ponoči pomagali priti do stranišča!« V reviji Jana je 
novinarka takole opisala svojo izkušnjo z bivanjem v bol-
nišnici. »Stranišče uporabljajo pacienti, ki imajo srečo, da 
se lahko privlečejo tja. Drugi, odrasli ljudje, tudi taki, ki so 
kaj pomenili, morajo lulati in kakati v plenice. Ob premalo 
časa in osebja, da bi paciente dvigali na sobna stranišča, 
stari ljudje hitro pozabijo na refleks in se za vedno vrnejo 
v plenice. Koliko je vredno človekovo dostojanstvo?«

Biti pacient pomeni biti oseba s svojo vrednostjo v raz-
merju z drugimi in tudi biti obravnavan kot tak. Po-
membno je, da na starejše paciente ne gledamo kot na 
diagnoze, temveč jih vrednotimo kot posameznike z nji-
hovimi edinstvenimi prepričanji, vrednotami in sposob-
nostmi. Ena izmed možnosti, da se pacient počuti vred-
nega je, da ga vključimo v življenje izven bolniške sobe, 
seveda če njegovo stanje oziroma fizične sposobnosti ali 
prostorske možnosti oddelka to omogočajo. To spremeni 
njegovo vlogo bolnega človeka  in naredi starejšega bolj 
vidnega kot osebo, kakršna je bil pred boleznijo. 

Starejši pacient vidi človekovo dostojanstvo s svojega 
zornega kota. Ni mu všeč, da ravnajo z njim, kot da bi bil 
kos pohištva. Mar se ne bi mogli pogovarjati z njim, ko ga 
umivajo, namesto da se pogovarjajo med seboj o tem, kaj 
so počeli včeraj? Saj še ni mrtev. Tudi on ima svoja čustva. 
Medicinske sestre znamo starejšega pacienta pri izvaja-
nju negovalnih aktivnosti postaviti v neprijeten položaj. 
Pri hranjenju tako pacientki rečemo: »Mamica, sedaj bova 
pojedli zajtrk«. Ni mamica, temveč gospa. Ne bova jedli 
midve, temveč bomo gospe pomagali pri hranjenju. 

Starejši pacient ima za sabo dolgo življenje, povezano 
z modrostjo, ki je posledica mnogo preživetih tako le-
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pih kot nelepih dogodkov. Vsaj pri izvajanju negovalnih 
aktivnosti si vzemimo čas za pogovor o tem, s čim se je 
ukvarjal v življenju. Če pacient lahko pove nekaj o tem, 
kaj je delal v preteklosti, kateri so bili njegovi največji do-
sežki, kje vse je bil, se bo takoj čutil bolj pomembnega. 
Naj bo starejši pacient obravnavan kot enakovreden par-
tner. Res mogoče ni strokovnjak na področju zdravstvene 
nege, je pa bil ali je še strokovnjak na nekem drugem po-
dročju. Dajmo mu to priznanje.

Spoštovanje pacientovega dostojanstva lahko pokaže-

mo na več načinov: potrkamo pred vstopom v sobo, ga 
razgalimo le toliko, kot je treba, se ne pogovarjamo, kot 
da ga ni v sobi, nismo žaljivi ali pokroviteljski, poslušamo 
tudi takrat, ko govori o stvareh, ki niso neposredno pove-
zane za trenutnim obolenjem. Pacient je človek tako kot 
mi, naj bo mlad ali star. Le da je starejši običajno zaradi 
zmanjšanih fizičnih sposobnosti še v slabšem položaju. 
Pri zagotavljanju dostojanstva pacientov je najbolje, da 
izhajamo iz preprostega vprašanja, ki ga zastavimo sebi: 
»Kakšno zdravstveno nego si želim, ko zbolim? Kakšen 
odnos pričakujem od medicinske sestre v bolnišnici?« 

Donacija podjetja KLS Ljubno 
Splošni bolnišnici Celje

Pomanjkanje denarja za investicije in velika dotrajanost medicinske opreme nas že vrsto let omejujeta pri nadomešča-
nje najnujnejše medicinske opreme, s katero rešujemo življenja. Ob strani tako ostajata zamenjava in posodabljanje 
opreme, ki ni nujno potrebna, pomeni pa izboljšanje kakovosti obravnave nekaterih pacientov. Takšno izboljšavo le-
tos v delo Oddelka za medicinsko rehabilitacijo prinaša donacija podjetja KLS Ljubno, ki je nabavilo in bolnišnici poda-
rilo aparat za funkcionalno magnetno stimulacijo TESLA STYM s pripadajočo opremo v vrednosti skoraj 21.000 €.

Aparat za funkcionalno magnetno stimulacijo v Splošni bolnišnici Celje namenjamo predvsem stimulacijam mišičnih 
sistemov  pri pacientih v intenzivnih terapijah, pri katerih zaradi neaktivnosti oz. mirovanja prihaja do hitrega upada 
mišične moči. Ta pa ima posledice na celotnem sistemu, še posebej dihalnem. S stimulacijo mišičnih sistemov tako pri 
najtežjih pacientih zmanjšamo možnost pojava dodatnih zapletov.  Ker aparat omogoča brezkontaktno stimulacijo 
mišičnih sistemov, ga lahko uporabljamo tudi pri pacientih, ki so kolonizirani z večkratno odpornimi bakterijami.

Uporabnost aparata je zelo široka, zato ga bomo poleg obravnave najtežjih pacientov uporabljali še za stimulacijo 
mišic pri pacientih, pri katerih zaradi oteklin ni možna uporaba elektrostimulacije, pa pri ambulantnih obravnavah 
predvsem ortopedskih in travmatoloških pacientov.

Podjetje KLS Ljubno je eden 
izmed vodilnih dobaviteljev 
zobatih, masnih in signalnih 
obročev v avtomobilski indu-
striji in je bilo letos razglašeno 
za najboljše družinsko podje-
tje v Sloveniji (Ernst&Young), 
njegov direktor Mirko Strašek 
pa za najboljšega podjetnika 
leta 2017. KLS Ljubno ni prvič 
naš donator. Kljub temu, da je 
s svojo proizvodnjo usmerje-
no predvsem v svet, ohranja 
pozitiven odnos do okolja in 
družbeno odgovornost do 
skupnosti, v kateri deluje. V 
preteklih letih je tako Splošni 
bolnišnici Celje že darovalo 
donacije v skupni vrednosti 
17.500 €.      

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
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Uvodna  misel delovnega srečanja

Vse kar delate, delajte z angažiranostjo in strastjo.
Ljudem ne primanjkuje moči, tisto kar manjka
je cilj in trdna odločenost, ta cilj tudi doseči.
    (Mariane Schwarz)
 
Na povabilo vodje zdravstvene administracije SB Izola, 
gospe Loredane Mejak, je 2. septembra 2017 potekal 2. 
sestanek	 delovne	 skupine	 –	 vodij	 ter	 predstavnic	 zdra-
vstvene administracije slovenskih bolnišnic in zavodov.

Na začetku nam je dobrodošlico izrekel direktor bolni-
šnice, gospod Radivoj Nardin, ki je v nagovoru poudaril 
pomembnost tovrstnih srečanj ter nujnost medsebojne-
ga povezovanja in izmenjave dobrih praks na področju 
delovanja službe zdravstvene administracije.
Kot direktor bolnišnice je zelo ponosen na svojo ekipo, 
saj so odnosi med strokovnim osebjem in upravo dobri, 
kar je ključnega pomena za dosego dobrih končnih re-
zultatov. Veliko pozornost namenjajo zaposlenim, saj je 
osnovni namen strategije človeških virov doseči učinko-
vito uporabo (zavzetost) ter sposobnosti (potencialov) 
zaposlenih z namenom uresničevanja ciljev bolnišnice, 
pričakovanj pacientov in financiranja. Pomembna sesta-
vina kadrovske politike zavoda je pripadnost in lojalnost 
bolnišnici. SB Izola je, po besedah direktorja, postala mo-
derna, funkcionalna bolnišnica, ki je odzivna na potrebe 
samih pacientov.

Po nagovoru direktorja je sledil voden ogled bolnišnice.
Vodja SZA, ga. Loredana Mejak, nam je prikazala delovanje 
in organiziranost službe zdravstvene administracije. Ogle-
dali smo si klicni center, kjer vsi, še zlasti pa pacienti, dobijo 
vse potrebne podatke glede naročanja, čakalnih dob itd.

Ustanovitev sekcije Zdravstvene 
administracije Slovenije

Judita Knap
Služba zdravstvene administracije

Nagovor direktorja SB Izola Radivoja Nardina

Delovna skupina zdravstvenih administratork

Po ogledu je sledila razprava o položaju in pomenu zdra-
vstvene administracije v javnih zavodih. Zaključno mne-
nje po razpravi je bilo enotno, da smo tudi zdravstvene 
administratorke in administratorji (kot nezdravstveno 
osebje) pomemben člen  pri izvajanju zdravstvene dejav-
nosti, in da smo pri procesih izvajanja velikokrat  prezrti 
in neuslišani.

S pomočjo Sindikata zdravstva in socialnega varstva smo 
vladno pogajalsko skupino pisno opozorili na anomalije 
pri delovnem mestu „zdravstveni administrator“ in skupaj 
dosegli dvig za 2 PR, kar je velik uspeh še neustanovljene 
Sekcije zdravstvene administracije Slovenije.

Sledil je še zaključni del našega srečanja, in sicer ustano-
vitev Sekcije zdravstvene administracije Slovenije, ki bo 
delovala pod okriljem (s soglasjem) Zveze klubov tajnic 
in poslovnih sekretarjev Slovenije.
Vseh 24 prisotnih zdravstvenih administratork in admini-
stratorjev smo bili enotnega mnenja, da je čas, da naredi-
mo korak naprej, in da ustanovimo svojo sekcijo. Izvolili 
smo tudi organe upravljanja. Potrebna je še pravna regi-
stracija in nato pričetek delovanja.
Tovrstna srečanja so pomembna iztočnica za nadaljnje 
delo na področju zdravstvene administracije.

Spoštovane zdravstvene administratorke in administra-
torji,

sedaj je čas, da naredimo korak naprej. V Sloveniji nas je 
1500, združimo se, saj smo nepogrešljiv člen med zdrav-
nikom, medicinsko sestro in bolnikom.
Vljudno vabljeni v Sekcijo zdravstvene administracije Slo-
venije !
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Seminar Sindikata delavcev v 
zdravstveni negi Slovenije, 
Ankaran 21. in 22. 9. 2017
Branka Šket, mag. manag.
Sindikat delavcev v zdravstveni negi

Najprej so se predstavili sindikati 
iz tujine: iz Srbije in Srbske Kra-

jine. V Srbiji šteje Sindikat medicin-
skih sester in tehnikov okrog 35.000 
članov in spada,  brez poveličevanja, 
v najštevilčnejši sindikat v njihovem 
prostoru, od skupno okrog 50.000 za-
poslenih medicinskih sester na ravni 
Srbije. Delovne razmere so pri njih 
slabe: delajo preko polnega delov-
nega časa, delodajalec jim ne plaču-
je prispevkov za pokojnino, nimajo 
zdravstvenega zavarovanja, delovna 
oblačila si morajo kupovati sami, kar 
pomeni, da so oblečeni neenotno in 
oblačila perejo doma. Kljub slabim 
delovnim razmeram svojega dela 
ne opravljajo nič manj strokovno od 
nas. Izkušnjo, ki sem si jo pridobila, 
delim s tistim, ki nenehno izraža ne-
zadovoljstvo, da imamo nizke plače, 
da nimamo izpolnjenih pogojev za 
izvajanje standardov, da nimamo 
tega ali onega, da sindikat ne nare-
di nič. Resnično se ne zavedamo, da 
kljub težkim časom, vsem reformam 
in vse večjemu razmahu kapitalizma 
ne vemo, kaj imamo in kaj je naš sin-
dikat dosegel za medicinske sestre v 
slovenskem prostoru. 

Univerzitetni klinični center Lju-
bljana, Klinični inštitut za medicino 
dela, prometa in športa je predsta-
vil Izsledke ocen tveganja, izvedenih 
pri medicinskih sestrah. Zaposleni v 
zdravstveni negi smo pri svojem delu 
izpostavljeni številnim škodljivim de-
javnikom (fiziološke, biološke, kemič-
ne, fizikalne, psihosocialne obreme-
nitve in škodljivosti),  ki pa se, glede 
na stopnjo izobrazbe, področje  na 
katerem delamo in delovna mesta, 
med seboj razlikujejo.  Posledice na-
vedenih obremenitev, neupoštevanja 
varovanja zdravja pri delu, pomanj-
kljivih varnostnih ukrepov ter neu-
poštevanja osnovnih ergonomskih 
načel se lahko odražajo na zdravju za-

poslenih, pojavijo se lahko poškodbe 
pri delu in bolezni, ki pa jih je včasih, 
predvsem če gre za bolezni lokomo-
tornega aparata in duševne bolezni, 
težko dokazati kot poklicne bolezni 
oziroma bolezni, povezane z delom.

Sanja Leban Trojar se je spraševala, 
Kako pritegniti mlade v sindikat? Šte-
vilo mladih v Sloveniji upada, število 
mladih, ki opravljajo delo za nedolo-
čen	 čas,	 se	 je	 v	 obdobju	 2000–2010	
skoraj prepolovilo! V Sloveniji ima-
mo 15.000 brezposelnih mladih do 
29. leta (petina vseh brezposelnih v 
državi). Generacija X/Y/Z se srečuje z 
nenehno bitko za zaposlitev, s  (pre)
nizkim plačilom, onemogočenim osa-
mosvajanjem, prekarnimi/začasnimi 
oblikami dela, individualnim delom, 
poplavo podatkov in spletno poveza-
nostjo (kaj pa resnično življenje?). 

Slađana Stevanović nas je seznanila 
z Novostmi v zvezi s kolektivnim doda-
tnim pokojninskim zavarovanjem za 
javne uslužbence in Skladi življenjske-
ga cikla. Razmerje med povprečno 
neto plačo in povprečno starostno 
pokojnino se je zaradi izvajanja po-
kojninskih reform znižalo s 75,3 % v 
letu 2000, na 56,1 % v letu 2015. Po 

priporočilih OECD naj bi pokojnina 
znašala 70 % neto plače pred upo-
kojitvijo. Namen dodatnega pokoj-
ninskega zavarovanja je izplačilo me-
sečne rente v času upokojitve, v eni 
izmed kategorij, ki bodo na voljo.

Slavica Mencingar iz zdravstvene-
ga doma (v nadaljevanju ZD) Gornja 
Radgona je predstavila delovanje  
Zdravstveno vzgojnega centra. Or-
ganiziran je kot samostojni center v 
organizacijski strukturi ZD: izvajanje 
individualnih in skupinskih svetovanj 
kot pomoč pri tveganem vedenju za 
zdravje, preventiva srčno-žilnih bo-
lezni, CINDI delavnice, program SVIT, 
novost pa je psiho edukativna delav-
nica.

Maruška Željeznov Seničar nam je na 
slikovit način opisala Stres na delov-
nem mestu. Večina vzrokov za stres 
pri delu izhaja iz delovnega okolja in 
so posledica delovnih obremenitev, 
delovnih razmer, prekomernega dela, 
organizacijske strukture, klime, kultu-
re ter vloge in odgovornosti na delov-
nem mestu, medsebojnih odnosov in 
sprememb v organizaciji.

Neskladja med delavcem in delovni-
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mi razmerami lahko ustvarjajo priti-
ske, ki vplivajo na razvoj stresa. Preti-
rane zahteve in pritiski na delovnem 
mestu so lahko rezultat slabega načr-
tovanja dela, vodenja in nezadovolji-
vih delovnih razmer. Posledica tega je 
lahko, da delavci ne dobijo zadostne 
podpore nadrejenih in nimajo nadzo-
ra nad svojim delom in z njim poveza-
nimi pritiski.

Posledice stresa pa ne vplivajo samo 
na posameznika, temveč tudi na pod-
jetje in njegovo poslovanje ter seveda 
družbo kot celoto. Stres na organiza-
cijski ravni prepoznamo po: visoki 
ravni absentizma, visoki fluktuaciji za-
poslenih in večjem številu delovnih 
nesreč. Zmanjša se stopnja produk-
tivnosti, zniža raven kakovosti, pove-
ča število napak, pojavijo se slabši od-
nosi, medsebojni konflikti, poslabšata 
se komunikacija in sodelovanje med 

zaposlenimi, prihaja do zmanjšanja 
motivacije in produktivnosti, zmanj-
šajo se kreativnost, fleksibilnost in 
inovativnost, pojavljajo se neupošte-
vanje delovnih procedur, zamujanje 
na delo, dolgi delovni odmori, zmanj-
šanje spoštovanja delodajalčeve 
lastnine, poslabšanje storitev, …

Poleg naštetih posledic stresa za or-
ganizacijo moramo upoštevati tudi 
stroškovni vidik: stroški bolniških 
dopustov, ki nastanejo zaradi pojav-
nosti s stresom povezanih bolezni in 
poškodb, stroški odškodninskih zah-
tevkov zaposlenih, ki lahko dokažejo, 
da se jim je poslabšalo zdravstveno 
stanje ali znižala kakovost življenja 
zaradi delovnega stresa, stroški zara-
di izgube ugleda in poslovnih izgub 
kot posledice negativne publicitete, 
ki spremlja primere delovnih nesreč, 
šikaniranj, nadlegovanja in diskrimi-

nacije, organizacijski in managerski 
stroški, povezani z obrambo pred 
pritožbami o doživljanju stresa ter 
posredovanj za njegovo zmanjšanje, 
stroški zaradi zaskrbljenosti, zmanjša-
nja morale in motivacije, ko zaposleni 
ugotovijo, da se je sodelavcem zara-
di izpostavljenosti stresu poslabšalo 
zdravstveno stanje.

Odgovor na stres bi moral biti usmer-
jen k vzrokom, ne pa k posledicam 
stresa. Temeljiti mora na preventiv-
nih, sistematskih in participativnih 
intervencijah, saj je uravnavanje 
stresa učinkovito samo, če združimo 
individualno in organizacijsko raven. 
Na organizacijski ravni bi morali stres 
omejevati in preprečevati, kjer je to 
mogoče in smiselno, na individual-
ni ravni pa bi morali posameznike in 
skupine izobraževati, kako se z njim 
spopadati.

Pravni kotiček
Spremembe in dopolnitve 

Zakona o pacientovih pravicah

Sergej Ocvirk, univ. dipl. prav.
Pravna služba

Dne 6. 10. 2017 je bil v Uradnem listu RS št. 55 objav-
ljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

pacientovih pravicah (ZpacP-A). Gre za novelo do sedaj 
veljavnega Zakona o pacientovih pravicah. Zakon začne 
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece po njegovi 
uveljavitvi, razen prvega odstavka 15.b člena in prvega 
odstavka 16. člena zakona, ki se začneta uporabljati z 
dnem uveljavitve, to je 21. 10. 2017.

Glede teh dveh določil zakona, ki pričneta veljati takoj ob 
njegovi uveljavitvi dne 21. 10. 2017, je treba navesti, da 
prvi odstavek 15.b člena določa, da izvajalec zdravstve-
ne dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe 
določi enega ali več zdravstvenih delavcev ali zdravstve-
nih sodelavcev za upravljanje čakalnega seznama (v na-
daljnjem besedilu zakona se za to osebo uporablja izraz 
pooblaščena oseba za čakalni seznam). Prvi odstavek 16. 
člena zakona pa določa, da izvajalec zdravstvene dejav-
nosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe podat-
ke iz tretjega odstavka 15. člena tega zakona in podatek 
o pooblaščeni osebi za čakalni seznam stalno zagotavlja 
NIJZ-ju.

Ministrstvo za zdravje je ob pripravi novele zakona na-
vajalo, da je cilj zakona predvsem ureditev dostopnosti 
pacientov do zdravstvenih storitev v okviru razumnega 
časa in ureditev ustreznega nadzora na področju zago-
tavljanja pacientovih pravic in obveznosti, zaradi česar so 
v pojmovniku spremenjene določene definicije že obsto-
ječih pojmov in dodani novi pojmi, ki se vsi nanašajo na 
pravico do spoštovanja pacientovega časa in s tem pove-
zanih predolgih čakalnih dob.

Tako iz sprememb in dopolnitev zakona iz 1. člena izha-
jajo spremenjeni izrazi, kot so izvajalci zdravstvene dejav-
nosti, ki nadomeščajo dosedanje izvajalce zdravstvenih 
storitev. Zdravstvena oskrba pa se v besedilu zakona na-
domešča z besedama zdravstvena obravnava.

V 1. členu je dodan tudi nov četrti odstavek, ki določa, da 
se s tem zakonom v pravni red Republike Slovenije prena-
ša Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri 
čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL L št. 88 z dne 4. 4. 
2011, str. 45) v delu, ki se nanaša na obravnavo kršitev pa-
cientovih pravic, pravice do varstva osebnih podatkov in 
pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo.
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Posebni varovalni ukrepi
S sprejeto dopolnitvijo Zakon o pacientovih pravicah 
prvič predpisuje izvajanje posebnih varovalnih ukre-
pov, tj. nujnih ukrepov, ki se uporabijo zaradi omo-
gočanja zdravljenja pacienta ali zaradi odprave ali 
obvladovanja nevarnega vedenja pacienta,  kadar je 
ogroženo njegovo življenje ali življenje drugih, huje 
ogroženo njegovo zdravje ali zdravje drugih ali s svojim 
ravnanjem povzroča hudo premoženjsko škodo sebi 
ali drugim in ogrožanja ni mogoče preprečiti z drugim, 
blažjim ukrepom. Za zagotavljanje kakovostne in varne 
zdravstvene obravnave se lahko izvaja ukrep telesnega 
oviranja s pasovi. Zakon pa predpisuje:
•	 kdo	in	na	kakšen	način	takšen	ukrep	lahko	uvede,
•	 koliko	časa	lahko	traja,
•	 kdaj,	kako	in	na	kakšen	način	ga	je	mogoče	podalj-

šati,
•	 kako	 o	 varovalnem	 ukrepu	 obvestiti	 svojce	 oz.	

skrbnike in
•	 evidenco	podatkov,	ki	jih	je	treba	spremljati	o	izve-

denem posebnem varovalnem ukrepu.
Zakon predpisuje tudi letno poročanje o izvedenih va-
rovalnih ukrepih ministru, pristojnemu za zdravje, in 
ministru, pristojnemu za socialo.  

Veljavnost napotne listine
Sprememba Zakona o pacientovih pravicah uvaja tudi 
določbo o veljavnosti napotne listine oz. napotnice. 
Pacienti tako morajo izvajalcu zdravstvene dejavnosti v 
mreži izvajalcev javne službe napotno listino predložiti:
•	 najpozneje	naslednji	dan	po	njeni	izdaji	za	stopnjo	

nujnosti nujno,
•	 najpozneje	v	petih	dneh	po	njeni	izdaji	za	stopnjo	

nujnosti zelo hitro in
•	 najpozneje	v	14	dneh	po	njeni	izdaji	za	stopnjo	nuj-

nosti hitro ali redno. 
Kadar pacient, ki je uvrščen na čakalni seznam, izbere 
drugega izvajalca, je rok za predložitev napotne listine 
s stopnjami nujnosti zelo hitro, hitro in redno tri dni od 
dneva, ko pooblaščena oseba za čakalni seznam, na ka-
terega je bil pacient uvrščen, prejme napotno listino. 
Pacient z napotno listino, predloženo po izteku opre-
deljenih rokov, ne bo uvrščen na čakalni seznam oz. 
mu ne bo opravljena zdravstvena storitev. Pooblaščena 
oseba za čakalni seznam ga mora o tem obvestiti v treh 
dneh od prejema napotne listine.

Odpoved termina s strani 
pacienta

Po določilu novega zakona lahko pacient ali v njego-
vem imenu njegov ožji družinski član brez navajanja 
razlogov odpove termin zdravstvene obravnave naj-
pozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, 
in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru 
napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Poznejša 
odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objek-
tivnih razlogov, ki jih določi minister, pristojen za zdrav-
je, pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno. 
V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo 
omejitve glede odpovedi termina  le enkrat v okviru 
iste napotitve in napotitve v okviru stopnje nujnosti 
hitro ali redno. 
Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti 
v primeru pacientovih objektivnih razlogov. Če paci-
ent ne pride na termin in ga ne odpove na predpisani 
način, je črtan s čakalnega seznama in napotna listina 
preneha veljati.   

Preden se bomo vsi, ki bomo zakon uporabljali, podrob-
no spoznali z njegovo vsebino, je treba dati ustrezen po-
udarek tistim spremembam in dopolnitvam zakona, ki se 
nanašajo na posamezne izraze in definicije v zakonu. Med 
pomembnejšimi izrazi, ki so spremenjeni ali se dodajo 
dosedanjim, so vsekakor naslednji: 

Čakalna doba je v dneh izraženo obdobje od uvrstitve na 
čakalni seznam do dejanske izvedbe zdravstvene stori-
tve. Šteje se, da čakalna doba obstaja, če  navedeno ob-
dobje znaša več kot en dan.

Čakalni čas je v minutah izraženo čakanje v čakalnici pred 
ambulanto, in sicer od s terminom dogovorjenega časa 

začetka izvedbe zdravstvene storitve do njenega de-
janskega začetka.

Čakalni seznam je elektronska zbirka podatkov zapo-
redno vpisanih pacientov, ki čakajo na izvedbo določene 
zdravstvene storitve pri izbranem izvajalcu zdravstvene 
dejavnosti oziroma zdravstvenem delavcu.

Drugo mnenje je mnenje enega ali več drugih zdravni-
kov o oceni nekega zdravstvenega stanja oziroma pred-
videnem postopku zdravstvene obravnave pacienta, ki 
potrdi, ovrže ali spremeni oceno določenega zdravstve-
nega stanja oziroma predvideni postopek zdravstvene 
obravnave pacienta, ki jo izvaja lečeči zdravnik.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti je javni zdravstveni 
zavod in druga pravna ali fizična oseba, ki opravlja zdra-
vstveno dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstve-
no dejavnost.

Kontrolni pregled je pregled, ki je namenjen preverjanju 
učinkov začetega zdravljenja, morebitnemu načrtovanju 
dodatnih preiskav in končanju zdravstvene obravnave, ki 
se je začela na podlagi prvega pregleda, in ni vezan na 
posamezno koledarsko leto.

Lečeči zdravnik je zdravnik, ki pacienta obravnava.

Najdaljša dopustna čakalna doba je doba, v kateri 
mora biti opravljena neka zdravstvena storitev, da se z vi-
dika objektivne medicinske presoje zdravstvenih potreb 
pacienta ne poslabša njegovo zdravstveno stanje ali ka-
kovost življenja.

Napotna listina je dokument, s katerim izbrani osebni 
ali napotni zdravnik prenaša svoja pooblastila na druge 
zdravstvene delavce na isti ali višji ravni zdravstvene de-
javnosti v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zava-
rovanje.
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Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odno-
se z javnostmi ali na e-mail danijela.gorisek@sb-celje.si . 
Prosimo, da nam prispevke pošljete v elektronski obliki 
(na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokovne 
in akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka oz. služ-
be, v kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite ločeno na 
koncu besedila. Fotografije priložite tudi v izvirni elektron-
ski obliki. Na fotografijah, ki niso v elektronski obliki, na 
hrbtni strani s svinčnikom označite naslov članka, h kate-
remu jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 4. decembra 
2017.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Naročilna knjiga je elektronska evidenca zaporedno na-
ročenih pacientov.

Okvirni termin je termin, določen na mesec natančno, 
razen za operativne postopke, za katere je določen na tri 
mesece natančno.

Ordinacijski čas je čas, ki je namenjen zdravstveni obrav-
navi pacienta.

Prvi pregled je pregled, ki je namenjen opredelitvi no-
vonastalega zdravstvenega stanja oziroma akutnega 
poslabšanja kroničnega zdravstvenega stanja ter na-
črtovanju potrebnih preiskav in zdravljenja, vključno z 
morebitnim zdravljenjem, opravljenim neposredno po 
tem pregledu. Kot prvi pregled se šteje tudi samostojno 
opravljena diagnostika.

Termin je čas, izražen z datumom, uro in minuto, predvi-
den za izvedbo zdravstvene storitve. V primeru operativ-
nih postopkov se termin določi na dan natančno.

Triaža napotne listine je pregled napotne listine na 
podlagi strokovnih smernic z vidika primerne in razumlji-
ve vsebine napotne listine, obstoja medicinske indikacije 
in ustrezne določitve stopnje nujnosti, ki jo opravi izvaja-
lec zdravstvene dejavnosti.

V zvezi z določili, ki urejajo čakalni čas in čakalne dobe, 
je treba izpostaviti dopolnitev zakona z določbami, ki 
določajo, da izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži iz-
vajalcev javne zdravstvene službe zagotovi, da je delo 
organizirano tako, da je čakalni čas čim krajši oziroma ne 
presega 30 minut.

Zakon spreminja tudi stopnje nujnosti. Stopnje nujnosti 
so: 
–	nujno	(v	24	urah),
–	zelo	hitro	(v	14	dneh),	
–	hitro	(v	3	mesecih),	
–	redno	(	v	6	mesecih).	

Stopnjo nujnosti določi zdravnik, ki pacienta napoti na 
zdravstveno storitev, na podlagi uveljavljenih sodobnih 
medicinskih smernic, svoje strokovne presoje in ob upo-
števanju največje zdravstvene koristi za pacienta. Stopnja 
nujnosti se označi na napotni listini.

Zakon prinaša tudi veliko sprememb na področju čakal-
nih seznamov, spoštovanja pacientovega časa, izmenja-
ve podatkov, posebnih varovalnih ukrepov, pravice do 
drugega mnenja, nadzornih in prekrškovnih organov 
ter opredelitev kršitev. Vse te spremembe bodo po do-
ločenem času od uveljavitve in ob implementaciji v delo 
predstavljene v kakšnem drugem prispevku. 

Vsekakor spremembe in dopolnitve Zakona o paciento-
vih pravicah niso zanemarljive in vsem, ki ta zakon upora-
bljajo pri svojem delu priporočam, da ga čim prej preuči-
jo in ob uveljavitvi njegova določila ustrezno upoštevajo. 

Program izobraževanja 
in osveščanja za 

obvladovanje demence – 
demenca med nami

Naša bolnišnica se je pridružila konzorciju ustanov, ki 
bodo v tem in prihodnjem letu za področje občin Šen-
tjur, Dobje, Rogatec, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jel-
šah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Celje izvajal 
program izobraževanja in osveščanja za obvladovanje 
demence. Projekt, ki ga financira Ministrstvo za zdravje, 
izhaja iz Strategije za obvladovanje demence v Sloveni-
ji do leta 2020. Namen in cilji zastavljenih aktivnosti pa 
so doseganje boljše usposobljenosti delavcev v verigi 
oskrbe za osebe z demenco v različnih okoljih in večjo 
dostopnost programov za oskrbo oseb z demenco. Čez 
leto dni, ko bo projekt v zaključni fazi, naj bi namreč 
v lokalnih okoljih, kjer delujejo partnerji v projektu, 
obstajala bolj razvita strokovna multidisciplinarna pod-
porna mreža za obolele, svojce in laične oskrbovalce 
dementnih oseb.
Naša bolnišnica bo v projektu sodelovala predvsem v 
programu izobraževanja, ki bo temeljil na osnovnih, 
nadaljevalnih in podpornih izobraževanjih s področja 
psihiatrične in nevrološke stroke ter zdravstvene stroke 
na primarni ravni in socialnovarstvene stroke. 
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Za tujce, ki se učijo slovensko, je ena največjih težav sklanjanje. Da zna biti zaradi mnogih odstopanj od predpisanih 
sklanjatvenih vzorcev včasih res kar težko, kažejo mnoge napake pri uporabi pravilnih sklonov, ne samo pri tujcih, am-
pak tudi pri tistih, ki jim je slovenščina materni jezik. Pred leti sem sicer v tej rubriki že objavila prispevek o sklanjanju 
imen in priimkov, menim pa, da ne bo odveč, če ponovimo, kako se sklanjajo nekatere besede, ki se ne držijo vzorca 
sklanjatve, v katero jih uvrščamo. 
Pri ženskih sklanjatvah se napake največkrat pojavljajo ob sklanjanju samostalnikov »gospa«, »mati« in »hči«.  Pravilne 
oblike sklonov samostalnika »gospa« so naslednje:

EDNINA DVOJINA MNOŽINA

IMENOVALNIK gospa gospe gospe

RODILNIK gospe gospa gospa

DAJALNIK gospe gospema gospem

TOŽILNIK gospo gospe gospe

MESTNIK (pri) gospe (pri) gospeh (pri) gospeh

ORODNIK (z) gospo (z) gospema (z) gospemi

Samostalnik »gospa« pogosto tudi okrajšujemo, in sicer tako, da vzamemo prvo in zadnjo črko, za njima pa je pika: 
»ga.« Pri okrajševanju je še posebej veliko napak, saj je treba upoštevati končnico pravilnega sklona, torej: ga., ge., ge., 
go., ge., go.

Pravilne oblike sklonov za samostalnika »mati« in »hči«:

EDNINA DVOJINA MNOŽINA

IMENOVALNIK mati/hči materi/hčeri matere/hčere

RODILNIK matere/hčere mater/hčera mater/hčera

DAJALNIK materi/hčeri materama/hčerama materam/hčeram

TOŽILNIK mater/hčer materi/hčeri matere/hčere

MESTNIK (pri) materi/hčeri (pri) materah/hčerah (pri) materah/hčerah

ORODNIK (z) materjo/(s) hčerjo (z) materama/
(s) hčerama

(z) materami/
(s) hčerami

Jezikovni kotiček 
Sklanjanje
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

Štorklje

Oče štorklja in sin štorklja sedita v 
gnezdu. Sinko joče in oče ga skuša 
pomiriti.
”Ne skrbi sine, mamica bo kmalu 
nazaj. Ljudem nosi otroke in jih dela srečne.”
Naslednji dan sta v gnezdu mama štorklja in sin  
štorklja in mama tolaži sina.
”Ne skrbi, očka bo kmalu nazaj, zdaj prinaša veselje 
novim mamam in očetom.”
Tretji dan sta v gnezdu sama mama in oče štorklja. 
Zaskrbljena, ker sina ni nikjer.
Ko se sin končno vrne, ga vprašata, kje je bil tako 
dolgo.
”V študentskih domovih, na smrt sem jih prestrašil.”

Pečke

Policist pristopi k prodajalcu pečk na 
tržnici in ga vpraša: ”Kaj prodajaš?”
”Jabolčne pečke”. ”Po koliko pa so?”
”20 Eur za eno pečko.”
”Kaaaaj?! Zakaj so pa tako drage?”
”Ker ti po njih začnejo delovati možgani.”
”No, potem bom pa kupil eno,” se odloči policist, 
kupi pečko, jo poje in odide …
Čez 10 minut se policist vrne k prodajalcu pečk.
”Prevaral si me!” reče prodajalcu! ”Za 20 Eur bi si jaz 
lahko kupil več kilogramov jabolk in s tem dobil 
več sto pečk!”” No, vidiš, da deluje! Možgani so ti že 
začeli delovati!” mu mirno odgovori prodajalec.
”O! Pa res! No, če je pa tako, mi pa daj še eno,” reče 
policist.
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Zahvala 
Spoštovani, 
 
moja mami Ida PETROVIČ iz Velenja je v noči s ponedeljka na torek, s 24. na 25. julij 2017, v 73. letu starosti doživela srčni infarkt. Štiri dni je preživela v Splošni bolnišnici Celje. Da se je zgodba srečno končala, gre zahvala celotni ekipi Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Velenje (dr. Ivan URBANC z osebjem) in Splošni bolnišnici Celje - Kardiološkemu oddelku (Ksenija Rovan Krivec, dr. med., specialistka interne medicine z osebjem) ter zelo prijaznim sestram in vsem zdravstvenim delavcem. Za ažurnost, strokovnost, prijaznost. Hvaležna. Iskren poklon. 
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala. 

 Andreja PETROVIČ

ALL INCLUSIVE
Naj  zveni tole še tako priliznjeno, hudomušno ali celo kako drugače, mi je pravzaprav vseeno, vendar mi vest in srce narekujeta, da nekaj 
napišem, posebno še zaradi tega, ker zapuščam vaš oddelek teoretično zdrav, pomirjen in prav nič žejen.  Ob vseh kritikah zdravstva in  
javnomnenjskih slabih besedah, s katerimi nas šopajo vsakodnevno, bi pomislil, da je vse 'u kurcu' , torej po tej logiki,  tudi tu.  Bom iskren. 

Moja izkušnja govori prav nasprotno. Seveda, brez mojega truda, da pridem do vas, bi teh besed ne mogel napisati. Včasih je kar naporno pridobiti 
čaroben dokument 'napotnica' , in ko je premagana ta ovira, stvari stečejo, bi pomislil, kar same od sebe. Opala, ni čisto tako. Imel sem srečo, da 
je prišla napotnica v prave roke na urgenci, pravemu zdravniku, ki mi je segel v roko in me poslal na vsa rešeta nadaljnjih preiskav. Ni šlo drugače,  
moral sem se za par dni uleči na 'infekcijskem', kjer ste nadaljevali z raziskavami, od kod stalna temperatura v mojem telesu, ki je v tem letnem času 
čisto odveč.  Jebenti, bilo me je strah in kar naprej sem pri sebi iskal vzroke, kje sem kaj staknil in si s tem zavozil zadnji mandat življenja. Pa kurc, kar 
bo pa bo, tako sem se tolažil in se totalno prepustil stroki. Medtem sem odpovedal potovanje v paketu 'all inclusive' in takoj 'prešaltal' na bolnišnični  
tudi 'all inclusive'. To ni hec. Uživati sem začel v vsem ugodju zdravstvenih storitev in to vse na enem mestu. Dobro, soba sicer ni bila s pogledom 
na morje, ima pa posteljo, trije okusni obroki na dan in kar je najbolj pomembno; prijazno osebje, zelo prijazno osebje. Hm, zdravniki?  Prav tako, 
predvsem pa dostopni.  Dr. Šibanc je faca, ki mu je vredno zaupati.  Hm, sestre? Tako prijaznih in toplih besed na enem kupu ne srečaš kjerkoli. Bi 
pomislil:  lepo je biti bolan, če si na 'infekcijskem'.   
Skratka, vsem hvala! Četudi bi bil moj končni izvid 'smrtonosen', bi prav tako napisal tako, kot sem sedaj. 
S spoštovanjem!

Daniel Majcen, soba 6.

Pohvala
Spoštovani!

V soboto, 1. julija 2017 ob 8. uri, sem se s sinom Nejcem Vidrgarjem oglasila po pomoč na Urgentnem centru. Na triaži naju je sprejela 

gospa Alenka Marcen in naju prijazno napotila v ambulanto na nadaljnji pregled. Ob koncu pregleda sva jo s sinom ob odhodu ponov-

no srečala, kjer nama je namenila tople besede z nasmeškom na obrazu.

Ko sva že prej čakala na izvid, sem imela priložnost, da sva s sinom opazovala njen pristop do pomoči potrebnih pacientov na vhodu ome-

njenega centra.
Menim, da si takšne medicinske sestre, kot je omenjena gospa Alenka, zaslužijo pohvale nas pacientov, ki bi bile v poduk tistim med zdra-

vstvenim osebjem, ki nas s svojim nič kaj prijaznim pristopom dodatno obremenijo z negativno energijo, ki je s pojavom bolezni pri bolniku 

že tako prisotna.
Lidija Tolič Vidrgar

Pohvala
Spoštovani!

Sem pacient iz okolice Maribora, ki so mu v februarju tega leta na UKC Maribor diagnosticirali karcinom prostate. Indiciran je bil operativni poseg.

Ker so bile čakalne dobe za tak poseg dolge, sem se obrnil tudi na vašo bolnišnico. Še prej pa sem seveda moral opraviti vrsto predoperativnih preiskav. 

Čeprav nisem bil najavljen, me je sestra Janja (žal si priimka nisem zapomnil) z urološkega oddelka prijazno sprejela, me povabila v pisarno in mi določila 

datum za CT abdomna in scintigrafijo skeleta. Obe preiskavi sem opravil v vaši bolnišnici.

Za informacije me je večkrat poklicala domov, mi svetovala in mi nudila vsestransko podporo. Dne 7. 7. 2017 je fotografirala oba izvida in mi ju poslala po elektron-

ski pošti, ker sem ju nujno potreboval do nedelje, 9. 7., zaradi razgovora s svojim operaterjem.

Čeprav vem, da dobivate več pritožb kot pohval na račun vaših sodelavcev, sem se odločil, da vam napišem to pismo pohvale za sestro Janjo in mag. Jagodiča, 

dr. med.
Sestra Janja je vzor delavke v zdravstvu, ki ima stik s pacienti. Je strokovna, profesionalna, hkrati pa izžareva človeško toplino in sočutje do ljudi, ki so v stiski, kot 

sem trenutno sam.
Želim, da v okviru zakonskih možnosti in vaših ingerenc prenesete te moje pohvale in zahvalo sestri Janji in jo nagradite ne samo moralno, temveč tudi materialno, 

če za to obstajajo pogoji.

Sodelavci, kot je sestra Janja, širijo ugled vaše ustanove in udejanjajo vaš slogan PREDANI ŽIVLJENJU.

Želim vam vse dobro!

S spoštovanjem                                                                                                  Mag. Vojteh Urbančič
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Sonce je oddajalo prijetno toploto še zadnjih avgusto-
vskih dni, ko se je naša pot pričela strmo vzpenjati. Takoj 
smo bili deležni nekaj negotovih pogledov tistih, ki smo 
jih srečali na poti, češ: »Kam vendar rinete ob tej uri?!«,  
in so se vračali nazaj v dolino. Potoček, gruščevje, stena, 
prod, skala, klini in jeklenica, pa melišče, zopet nekaj ple-
zanja in hoje po poteh visokogorja. Pot »čez Prag«, je res 
nekaj posebnega.  V smehu in dobri volji se zdi, da je ni 
poti, ki ji ta dan ne bi bili kos. 

Fotoreportaža: Vzpon na Triglav
Matej Mažič, dipl. zdravstvenik, Miha Pesjak, dipl. zdravstvenik
Urgentni center Celje

Večkrat sem slišal, da smo reševalci nekaj posebnega. 
Včasih v dobrem, včasih v slabem smislu. Morda res; a 

nekaj tu gotovo drži: po navadi »rinemo« tja, od koder jih 
večina beži. V blato, kri, sneg, na cesto. 

Zavedamo se, da je življenje res dragoceno; dragi so nam 
trenutki, ki so nam dani preživeti skupaj, izkoristimo jih. 
Tega načela smo se držali »entuziasti«, zaposleni v nujni 
medicinski pomoči Urgentnega centra Celje,  ki smo z ve-
liko volje, nekaj trme in tekmovalnosti, želeli najvišje. Od 
koder je razgled najlepši, tam, kjer je strahospoštovanja 
vreden  marsikateri korak. Na Triglav!  Da na ta naš najvišji 
vrh ponesemo ime naše enote. 

»Saj ste nori!« sem slišal od zaposlenih, ko smo se v petek, 
25. 8. 2017 ob 14.30 zbrali pred Urgentnim centrom, pri-
merno oblečeni in obuti, da dosežemo svoj cilj. Nič nas ni 
odvrnilo od naše namere. Ob 17.00 smo že parkirali svoja 
vozila v dolini Vrat, pod mogočnim ostenjem Julijskih Alp. 
Še skupni posnetek ob Aljaževem domu, nahrbtniki, čela-
de, plezalni pasovi, samovarovalni kompleti ter vljudno 
priganjanje naših izkušenih kolegov… 

Na parkirišču v Mojstrani; od leve proti desni: dr. Rok Maček, 
Matej Mažič, Matjaž Juhart, Mirko Zapušek, Simon Brečko, 
Miha Pesjak, Jure Knez, Andraž Hrovat in Dejan Ivič (manjkata 
dr. Neva Natek in Klemen Gobec).

Srečanje z živalskim svetom od blizu…

V koči Valentina Staniča. 

Jutranji pogled na mali in veliki Triglav

Navzgor, še višje…
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Levo koča na Kredarici, desno kapelica Marije Snežne in meteo-
rološka postaja, spredaj pa heliport. 

Proti vrhu. 

… in na vrh Obvezani podplati…

Pot po grebenu…

»Krst« pri Aljaževem stolpu. 

Pri Aljaževem stolpu, na vrhu. V mraku (po približno treh urah hoje) smo zagledali luč: 
da, to je bil Dom Valentina Staniča, kjer nas je čakala noči-
tev. Še prej pa prijetna večerja in sproščen klepet. No, tudi 
spanja je bilo nekaj. 

Zjutraj nas je pozdravil prečudovit sončni vzhod, praktič-
no pred nami Mali in ob njem Veliki Triglav. Naš cilj. Takoj 
po zajtrku smo krenili proti Kredarici. Vreme je bilo več 
kot nalašč za nas. Po dobri uri hoje, vzpona, pričakova-
nja, smo jo zagledali. Čisto pri vznožju Triglava. Koča na 
Kredarici. Še zadnji postanek in priprave na naš podvig. 

Sedaj se je pa pričelo tisto, čemur pravimo vzpenjanje. A 
brez nekaj znoja, napora in tahikardije ni tistega pravega 
razgleda. Še pot po grebenu ob jeklenici, nekaj prepa-
dnih sten, prijazni pozdravi so-gornikov in končno: Alja-
žev stolp. Veselje na vrhu je bilo res pristno, nato pa še 
obvezen krst pri Aljaževem stolpu. Počasi smo se pričeli 
vračati nazaj. Vmes smo nudili še prvo pomoč čevlju na 
Mihovi nogi, ki je nenadno izgubil svojo integriteto. Še 
dobro, da je Dejan imel s sabo povoj. 
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Počitek ob poti nazaj. Pogled na Julijce, levo Škrlatica. 

Vsi smo srečno prispeli nazaj v dolino. Z občutki zado-
voljstva, sreče, pomirjenosti. Dosegli smo svoj cilj. Pred 
odhodom iz doline Vrat smo se še enkrat zazrli Vanj; ne, 
nikakor nismo bili zadnjič tu. Razšli smo se v istem duhu: 
gore so nas zopet združile, še se podamo tja. 

Bolnišnične igre na Otočcu
Velenšek Matej, mag. medn. in dipl. štud.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

V soboto, 9. septembra 2017, so potekale na Otočcu 12. 
tradicionalne bolnišnične igre, na katerih je sodelo-

valo 19 ekip iz celotne Slovenije. Tudi na letošnjih igrah 
je, podobno kot že vsa leta, nastopila ekipa iz naše bol-
nišnice, ki je imela za spremembo tokrat najskromnejšo 
zasedbo do sedaj.
Ekipo iz naše bolnišnice so sestavljali naslednji tekmoval-
ci: Matej Velenšek, Jure Jančič, Goran Djuranovič, Dejan 
Davidovič, Sebastjan Ašenberger, Martin Novak in Matjaž 
Štinek. Na igrah se nam je pridružil tudi naš direktor Mar-
jan Ferjanc.

Čeprav v zelo okrnjeni zasedbi, smo dobre volje in odlič-

no razpoloženi krenili na pot zgodaj zjutraj, imeli vmesni 
postanek v Krškem, kjer smo se malce okrepčali z jutranjo 
kavico, ter prispeli na Otočec še pred 8. uro.
Tam je sledila najprej registracija tekmovalcev, nato pa še 
z manjšo zamudo tudi otvoritev iger. Po krajšem sestanku 
vodij ekip so sledila tekmovanja. 
Prijavljeni smo bili za odbojko in nogomet, vendar smo 
zaradi premajhnega števila tekmovalcev sodelovali le na 
nogometnem turnirju.
Matjaž Štinek pa je sodeloval v golfu.

Nogometni turnir je bil ponovno v ospredju. Čeprav ma-
loštevilna ekipa z eno samo menjavo, smo se odlično 

Na otvoritvi iger Naša nogometna reprezentanca

Vsi, ki še niste bili tam: v besedah je nemogoče zajeti ob-
čutke, vredno jih je doživeti!

In čisto na koncu: hvala Rok,  hvala Neva za vse spodbude, 
opozorila, vodenje, vajin čas in druženje z nami. 
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odrezali. Med drugim smo na poti do finala z veliko bor-
benostjo premagali UKC Ljubljana in lanskoletne zmago-
valce Onkološki inštitut. V finalu pa smo imeli veliko smo-
le in nesrečno izgubili z ekipo Murske Sobote z 1 proti 0.

Vseeno smo bili z uspehom izredno zadovoljni, saj smo 
odigrali odlične tekme in s kolektivnim duhom dosegli ta 
uspeh.
Uspeh naše maloštevilne ekipe na letošnjih bolnišničnih 
igrah je dopolnil Matjaž Štinek z osvojitvijo 1. mesta v 
golfu.

Rad bi pohvalil prav vse naše tekmovalce, ki smo nastopili 
na teh igrah, saj smo se zares trudili po svojih najboljših 
močeh. Žal nas je bilo letos zelo malo v primerjavi z neka-
terimi drugimi bolnišnicami.  

S tema dvema uspehoma in korektnimi nastopi smo vse-
eno uspešno promovirali našo bolnišnico.

Upam in želim, da se naslednje leto udeležimo iger v dos-
ti močnejši zasedbi, in da bomo v skupnem seštevku lah-
ko konkurenčni najboljšim.

Izlet v Prekmurje
Matej Velenšek
Predsednik SZSVS SB Celje

V soboto, 7. oktobra, smo se člani 
Sindikata zdravstva in socialnega 

varstva	 Slovenije	 –	 Sindikata	 zavoda	
Splošna bolnišnica Celje napotili na 
enodnevni izlet v Prekmurje. Obiskali 
smo Goričko, Grad, Lendavo in Gornjo 
Radgono. Na pot smo krenili z dvema 
avtobusoma, polni dobre volje.

Pot nas je najprej vodila mimo Ma-
ribora in Lenarta po romantični gri-
čevnati pokrajini s postankom v kraju 
Grad, ki je največji kraj na Goričkem. 
Ogledali smo si istoimenski grad, ki 
je eden od največjih gradov na Slo-
venskem, in ga danes intenzivno ob-
navljajo. V gradu smo videli poročno 
in viteško dvorano, številne zbirke, 
domačo delavnico, žganjekuho, tkal-
stvo, kovaštvo, lončarstvo, … 

Pot po Goričkem smo nadaljevali do 
priznane izletniške kmetije, kjer smo 
spoznali postopek zorenja slastne 
prekmurske šunke z zaščitenim ge-
ografskim poreklom in drugih su-
homesnatih dobrot, ki so pripravljene 
po klasični metodi. Prijazni gostitelji 
so nam pripravili okusno degustacijo 
prekmurskih dobrot, v kleti te izletni-
ške kmetije pa smo poskusili različne 
sorte vin. Ogledali smo si tudi lončar-
sko obrt, ki ima tod staro tradicijo, po-
stopek žganja gline v stari originalni 
peči, prikazali so nam postopek izde-
lovanja lončarskih izdelkov.

Zgodaj popoldne smo se odpravi-
li v Lendavo, ki se ponaša z novim 
razglednim stolpom Vinarium, ki ga 
imenujejo tudi panonski svetilnik ali 

pomurski Eifflov stolp. Povzpeli smo 
se na ta 53,5 metra visok razgledni 
stolp, ki se nahaja sredi gričevnate 
pokrajine Lendavskih goric. S stol-
pa smo lahko uživali v čudovitem 
razgledu, saj smo imeli lepo vreme. 
Pod stolpom je vinoteka štirih držav, 
v okolici pa štiri kulinarične hiše, v ka-
terih se predstavljata lokalno vino in 
kulinarika. 

Nato smo pot nadaljevali v Gornjo 
Radgono, ki ji značilnost in pre-
poznavnost daje grajski grič z gra-
dom, k mednarodni uveljavitvi pa so 
prispevala tudi radgonska vina, pred-
vsem svetovno znana »radgonska pe-
nina«. Obiskali smo vinsko klet, kjer 
smo ob prijetni razlagi tamkajšnje vo-

dnice degustirali vina ter seveda tudi 
priznano radgonsko penino. 

Naše druženje smo zaključili še z dob-
ro večerjo, ob kateri smo imeli prilož-
nost za prisrčen klepet. V poznih ve-
černih urah smo se vrnili domov.     

Vsi naši člani, ki so se udeležili izleta, 
so bili z njegovo organizacijo in pro-
gramom izredno zadovoljni, saj smo 
preživeli res čudovit dan, ki se je kar 
prehitro končal. 

S podobnimi izleti, tudi večdnevnimi, 
s katerimi smo začeli že pred dobrimi 
šestimi leti, bomo nadaljevali tudi v 
prihodnje, zato vabim še ostale člane, 
da se nam pridružijo.

Pri stolpu Vinarium
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Kulinarični kotiček Vir: Internet

Tokrat smo iz velike košare jesenskih sadežev izbrali nekaj sestavin za dobrote, ki nas pogrejejo in razveselijo v sivih 
in meglenih dneh.

Kostanjeva kremna juha s 
slanino

Sestavine:
•	 4	debelejše	rezine	slanine
•	 1	žlica	masla
•	 1	korenje
•	 1	steblo	zelene
•	 1	majhen	por
•	 2	šalotki
•	 1,2	l	piščančje	jušne	osnove
•	 420	 g	 olupljenega	 kuhanega	 kostanja	 oz.	

kostanjevega pireja
•	 100	ml	smetane
•	 sol	in	poper

Priprava: 
Slanino zrežemo na tanke palčke ali kockice. 
Očiščeno korenje in zeleno narežemo na koščke, 
por podolžno razpolovimo in zrežemo na rezine. 
Šalotko grobo nasekljamo. Pristavimo ponev in 
na zmerni temperaturi najprej počasi prepražimo 
slanino. Ko se hrustljavo zapeče, jo poberemo iz 
ponve in položimo na krožnik, ki smo ga obložili 
s papirnatimi brisačkami. Iz ponve odlijemo od-
večno maščobo, pustimo je zgolj za eno žlico. 
Dodamo maslo in počakamo, da se razpusti, po-
tem pa v ponev dodamo narezano zelenjavo, jo 
posolimo in popramo ter pražimo tako dolgo, da 
se zmehča in rahlo rjavo obarva. Prepraženo zele-
njavo nato stresemo v lonec, dodamo kostanjev 
pire in jušno osnovo. Zavremo, nato pa lonec 
delno pokrijemo in na zmerni temperaturi kuha-
mo še 30 minut oz. tako dolgo, da se sestavine 
zmehčajo. Juho odstavimo, jo gladko zmešamo s 
paličnim mešalnikom in vanjo vmešamo smeta-
no. Če je juha zelo gosta ji dodamo še malo jušne 
osnove. Po okusu jo začinimo s poprom in soljo. 
Pripravljeno serviramo v jušne skodelice. Okrasi-
mo jo s smetano, prepraženimi koščki slanine in 
kruhovimi kockami.

Jesensko sadje z orehovimi 
maslenimi drobtinami

Sestavine:
•	 500	g	jabolk
•	 drobno	naribana	lupinica	1	limone
•	 30	g	masla
•	 3	žlice	rjavega	sladkorja	
•	 sok	polovice	limone
•	 500	g	hrušk
Za maslene drobtine:
•	 70	g	mletih	orehov
•	 175	g	polnozrnate	moke
•	 ½	žličke	mletega	cimeta
•	 90	g	hladnega	masla
•	 80	g	rjavega	sladkorja	
•	 1	pest	orehovih	jedrc

Priprava: 
Pečico segrejemo na 190 °C. Jabolka in hruške 
operemo, odstranimo peščišča in olupimo. Sa-
deže zrežemo na enako velike kocke. Jabolka 
stresemo v ponev, dodamo limonino lupinico, 
sladkor, maslo in limonin sok. Na srednjem ognju 
med	mešanjem	pražimo	 3–4	minute,	 nato	 do-
damo	hruške	ter	vse	skupaj	pražimo	še	2–3	mi-
nute. Popraženo sadje stresemo v manjši globok 
pekač in ga enakomerno razporedimo. V skledi 
zmešamo mlete orehe, sladkor, cimet in moko. 
Po mešanici potrosimo na koščke narezano hla-
dno maslo. Maščobo s konicami prstov vgnete-
mo v suhe sestavine, da nastane drobtinam po-
dobna zmes. Orehova jedrca grobo sesekljamo 
in zmešamo z orehovimi drobtinami. Mešanico 
enakomerno potrosimo po sadju v pekaču. Pe-
kač	za	20–25	minut	potisnemo	v	ogreto	pečico,	
da se maslene drobtine po vrhu lepo zlato rjavo 
zapečejo. Sladico napol ohladimo, toplo servira-
mo s sladoledom ali stepeno smetano.    
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Rižota z bučo in jurčki

Sestavine:
•	 600	g	zimske	buče
•	 2	žlici	olivnega	olja
•	 80	g	masla
•	 1	srednje	velika	čebula
•	 300	g	riža	(carnaroli	ali	arborio)
•	 240	ml	suhega	belega	vina
•	 1	l	piščančje	jušne	osnove
•	 25	g	naribanega	parmezana
•	 100	g	jurčkov
•	 sol	in	poper

Priprava: 
Pečico segrejemo na 200 °C. Bučo očistimo, ope-
remo in narežemo na krhlje. Pekač obložimo s 
papirjem za peko, po njem razporedimo bučne 
krhlje, jih rahlo posolimo in pokapamo z olivnim 
oljem. Bučo pečemo v pečici 35 do 45 minut oz. 
tako dolgo, da se povsem zmehča. Bučne kose 
nekoliko ohladimo, bučno meso postrgamo z 
lupine, ga stresemo v skledo in z vilicami dobro 
pretlačimo. Čebulo drobno sesekljamo, jurčke pa 
narežemo na rezine. V večjo kozico vlijemo jušno 
osnovo in jo na zmernem oglju počasi zavremo, 
nato jo na nizki temperaturi ohranjamo vročo. V 
kozici razpustimo maslo, na njem posteklenimo 
čebulo, dodamo riž in ga ob stalnem mešanju 
pražimo dve do tri minute, da postekleni. Zalije-
mo z vinom in ob nenehnem mešanju kuhamo 
na zmernem ognju toliko časa, da vino izpari. 
Riž nato zalijemo z eno ali dvema zajemalkama 
jušne osnove, mešamo, dokler riž ne vpije vse 
tekočine in nato ponovno zalijemo. To ponavlja-
mo	naslednjih	15–20	minut.	Nato	v	riž	vmešamo	
pretlačeno bučno meso ter na zmernem ognju 
kuhamo še 2 minuti. Ko je rižota že lepo kre-
masta, riž pa še nekoliko čvrst, vanjo vmešamo 
parmezan in preostalo maslo, odstavimo z ognja, 
pokrijemo in pustimo, da počiva. Ta čas v ponvi 
segrejemo olivno olje in na njem na hitro prepra-
žimo rezine jurčkov. Začinimo jih s poprom in 
soljo. Rižoto serviramo na krožnike in nanjo po-
ložimo prepražene jurčke.

Galetta s kakiji

Sestavine:
•	 60	ml	marelične	marmelade
•	 700	g	zrelih	vanilija	kakijev	
•	 3	žlice	sladkorja
•	 1	žlička	naribane	limonine	lupinice
•	 2	žlici	mleka
•	 260	g	gladke	moke
•	 170	g	hladnega	masla
•	 2	žlici	hladne	vode		
•	 ¼	žličke	soli

Priprava: 
V skledo presejemo moko in jo zmešamo s soljo. 
Po njej potresemo na kocke narezano hladno 
maslo. Maščobo s konicami prstov hitro vgne-
temo in mešanico pri tem dvigamo, da postane 
zračna in podobna drobtinam. Dodamo dve žli-
ci mrzle vode (po potrebi še kakšno več) in vse 
skupaj hitro pregnetemo, da dobimo testo. Tega 
sploščimo v disk, zavijemo v folijo in za eno uro 
shranimo v hladilnik. Pečico segrejemo na 230 
°C. Nizek pekač obložimo s peki papirjem. Kakije 
operemo, osušimo in narežemo na 4 mm debe-
le rezine, ki jih stresemo v skledo ter zmešamo z 
dvema žlicama sladkorja in limonino lupinico. Te-
sto na rahlo pomokani površini razvaljamo v krog 
debeline približno 4 mm. Previdno ga položimo 
na pripravljen pekač in premažemo z marmela-
do. Pri tem pazimo, da pustimo približno 3 cm 
praznega roba. Po namazanem testu razporedi-
mo kakijeve rezine tako, da se med sabo malo 
prekrivajo. Nenamazano testo zapognemo proti 
sredini, da z njim prekrijemo sadje. Premažemo 
ga z mlekom in potrosimo s preostalim sladkor-
jem. Galetto pečemo v ogreti pečici 20 minut, 
nato temperaturo znižamo na 190 °C in peče-
mo še cca. 20 minut oz. toliko časa, da se testo 
lepo zlato rjavo obarva. Preden jo razrežemo in 
postrežemo, jo pustimo počivati 10 minut. Ponu-
dimo jo s stepeno smetano ali kepico sladoleda. 
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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 pet-
ka, 1. decembra 2017. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem 
Monitorju.
Žreb 59. nagradne križanke v julijskem Monitorju. V uredništvo Monitorja smo prejeli 145 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke:  USODA JE V NAS SAMIH IN NE V ZVEZDAH.
Izžrebana nagrajenka je gospa Amalija Zupanc z Dermatovenerološkega oddelka.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa po-
novno vabimo k sodelovanju.

Uredniški odbor
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