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UVODNIK 
»Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu« (Gandhi)

Znani rek velikega svetovnega politika, aktivista in misleca nas vedno znova postavi 
v položaj, da se ustavimo in zamislimo o tem, ali resnično sami delujemo tako, kot 
želimo, da delujejo tudi drugi ljudje in družba okoli nas. Danes se svet vrti z nesluteno 
hitrostjo in neprestane spremembe in izboljšave so del našega vsakdana, če hočemo 
slediti razvoju družbe. Naši otroci bi naj po nekaterih teorijah morali v delovno aktivni 
dobi zamenjati večkrat ne samo delovnega mesta ampak tudi poklic, vsaj način dela 
zagotovo. Zato bo ravno sposobnost vseživljenjskega učenja in sposobnost prilagajanja 
spremembam tista, ki bo ločila zelo uspešne od manj uspešnih. Preživljamo gospodar-
sko in družbeno revolucijo, ki je v mnogih vidikih vsaj tako globoka, kot je bila nekoč 

kmetijska in industrijska. Tehnološki in komunikacijski napredek naj bi nam življenje olajšal, vendar se nam 
pogosto zdi, da naše dneve zapolnjuje le še z več dela in stresa. Mogoče tudi zato, ker dajemo pozornost 
napačnim inovacijam. Nekateri ljudje in tudi organizacije so že odkrili, kako si izboriti prednost v času hitrih 
sprememb – skrivnost bo najverjetneje v tem, kako prepoznati izbire, ki resnično izboljšujejo produktivnost, 
in kako ohraniti fokus na stvareh, ki so v nekem trenutku resnično pomembne pri delu.
Ko govorimo o produktivnosti, takoj pomislimo, da bi morali delati še več ali dlje. Pa ni tako. Produktivnost ni 
rezultat večjega števila vloženih ur ali odrekanja, ampak ravno nasprotno. Znani avtor Charless Duhigg v svoji 
knjigi Pametnejši, hitrejši, boljši odlično razdela pojem produktivnosti, kot tudi njegove dejavnike uspeha. 
Produktivnost je skrita v določenih načinih odločanja, ki ga imamo vsakodnevno na mizi, za kaj se ali se ne 
odločimo narediti v nekem trenutku. Da delamo prave stvari, na pravi način. V zlahka dosegljivih ciljih, ki jih 
ignoriramo; v občutku skupnosti, ki jo razvijamo s sodelavci; v ustvarjalni kulturi, ki jo gradimo, tudi kot vod-
je. Skratka govorimo o (samo)motivaciji, fokusu, vodenju drugih, postavljanju ciljev, inovacijah, odločanju in 
povezanih ekipah. To naj bi bile stvari, ki bi jim morali dajati pozornost, in ki ločijo produktivne organizacije 
od zgolj »pridnih« oziroma povprečnih. Vsak trenutek bi morali sprejemati odločitve, ki predvsem vključujejo 
odločanje o tem, kaj si zasluži našo pozornost: govorice o tem ali onem ali izbira glede tega, kaj je na mizi v 
zvezi z mojim delom ali družino.
Če se na hitro dotaknemo samo inovativnosti oziroma kreativnosti, ki jo mnogi postavljajo na vrh te pirami-
de razvoja, tudi v družbi. Naj omenim znani stavek Steva Jobsa: »Ko kreativne ljudi vprašaš, kako so nekaj 
ustvarili, izumili, se počutijo malce krive, saj pravijo, da nič niso na novo ustvarili, ampak so samo nekaj 
opazili«.« Inovativnost je torej v zmožnosti povezati svoje stare izkušnje in ustvariti iz njih nekaj novega. 
Bodisi zato, ker imajo več izkušenj ali pa so bolj razmišljali o svojih izkušnjah kot drugi. Nasprotnica napredka 
je torej rutina, moč navade, ki nas zadržuje na mestu oziroma vodi k nazadovanju. Zato smo lahko posredniki 
inovacij vsi, vsak dan. Samo z opazovanjem tega, kar se dogaja okoli nas, ohranjanjem stvari, ki delujejo, in 
razmišljanjem o naših procesih dela, ki jih lahko izboljšamo. Vsi lahko prepoznamo motnje in napetosti ter 
vidimo stare ideje na nove načine. Zavedanje, da panika in stres, ki nas spremljata med »ustvarjanjem« (med 
spremembami) ne pomenita katastrofe, pač pa izvabljata iz nas fleksibilnost, da posežemo po nečem novem. 
In inovacija v organizaciji ni vedno nekaj velikega, sploh ne v stabilni organizaciji, kot tudi ne v politiki in 
družbi. So lahko vsakodnevni mali koraki, ki vodjo k napredku samega sebe in s tem organizacije. Gre torej v 
resnici za kombinacijo starih praks na vedno nov način. 
Da bi dosegli inovativnost, moramo torej preskočiti notranji nemir oziroma strah pred spremembami, ki so na 
koncu v resnici izboljšave. Inovativnost je izziv, ki ga nosimo v sebi, da stvari in življenje spreminjamo. Izzivi, 
ki jih sprejemajo drugi ljudje, nam niso vedno logični. A spremembe in izzivi nas motivirajo na poseben 
način, ki je daleč od materialnega, nas delajo vedno močnejše in bolj fleksibilne v življenju. Mnogi pravijo, 
da je ključ do uspeha preseči omejujoča prepričanja, ki jih nosimo v sebi. Slišimo jih skozi besede vse, nič, 
vedno, nikoli, vsi, nihče. Prisluhnimo jim. In če se zavedamo, kako sami dojemamo že majhne spremembe, 
lahko vidimo, kako so dojete šele v organizaciji oziroma v družbi na sploh. 
Zato je pomembno, da prispevamo k izboljšavam vsi. Ohranimo kar deluje in neprestano izboljšujmo kar 
lahko, oziroma kar nas vsakodnevno zmoti. Kot nam sporoča Gandhi: sprememba okoli nas se bo zgodila 
samo, če bomo tudi sami pripravljeni nanjo, da jo udejanjimo najprej pri sebi. 

                                                                                                         Mag. Margareta Guček Zakošek
                                                                                                                      direktorica
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MAG. MARGARETA GUčEK ZAKOšEK – 
DIREKTORICA SPLOšNE bOLNIšNICE CELJE

Po študiju je profesionalno pot za-
čela po delu za magisterij znano-
sti iz biologije z vstopom v farma-
cevtsko industrijo. Leta 1997 se je 
zaposlila v farmacevtskemu pod-
jetju Eli Lilly, kjer je po nekajme-
sečnem delu strokovne sodelav-
ke pričela z delom produktnega 
vodje za področje infektologije, 
kardiologije, psihiatrije in kasne-
je kot vodja prodaje za Slovenijo 
prevzela še področja diabetesa in 
endokrinologije, onkologije ter 
kasneje še erektilne disfunkcije. 
Pot je nadaljevala 2005 v podjetju 
bayer, d. o. o., kot regijska produk-
tna vodja za področje bivše Jugo-
slavije in nato vodja skupine  mar-
ketinga Consumer Care (zdravila 
brez recepta) za vse trge bivše Ju-
goslavije. V Medisu, d. o. o., je leta 
2010 postala direktorica Sektorja 
farmacevtike za Slovenijo, kjer je 
nadgradila tako svoje manager-
ske izkušnje, kot tudi izkušnje z 
obeh področij, tako s področja 
zdravil na recept kot brez recepta 
(OTC), s številnih področij farma-
cije oziroma medicine. Leta 2014 
je bila izvoljena kot poslanka v 
DZ, kjer je bila tudi predsednica 
Odbora za gospodarstvo, 2015 pa 

je postala državna sekretarka na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Leta 2016 se je 
vrnila v gospodarstvo, kjer je do 
potrditve mandata v Sb Celje dve 
leti opravljala delo globalnega 
vodje prodaje OTC za vse trge in 
bila na koncu namestnica direk-
torice globala za OTC za vse trge. 
Leta 2005 je zaključila  magisterij 
znanosti iz ekonomije, neformal-
no pa se ves čas izobražuje iz ve-
ščin komunikacije, vodenja, coa-
chinga, mediacije in moderacije 
skupin, upravljanja organizacij ter 
odnosov in je tudi licencirana tre-
nerka komunikacijskih veščin. 

1. Vaša kandidatura in izbor na 
Svetu zavoda sta potekala v ob-
dobju, ko je bilo ozračje v bolni-
šnici že nekaj časa zelo napeto. 
V takšnih razmerah odločitev za 
kandidaturo verjetno ni bila naj-
lažja. Zakaj ste se odločili zanjo?
Za kandidaturo sem se odločila, 
ker sem presodila, da lahko moje 
več kot dvajsetletne izkušnje tako 
v managementu, kot tudi izkušnje 
iz delovanja v sistemu zdravstva v 
Sloveniji, v regiji bivše Jugoslavije 
ter Evrope v sklopu farmacevt-

skih podjetij in hkrati določene 
izkušnje v državni upravi oziroma 
v delovanju v političnem sistemu, 
koristijo temu obdobju bolnišni-
ce. Hkrati pa je zame to pomenilo 
izziv in nek korak naprej v izkuš-
njah v mojem delovanju na sploh. 
Predvsem sem bila prepričana, da 
lahko s tem prinesem v sistem 
nova razmišljanja in prispevam k 
čim boljšemu upravljanju ter po-
slovanju bolnišnice. Seveda sem 
se zavedala, da je bolnišnica v sa-
naciji, hkrati pa menila, da lahko 
vse menedžerske izkušnje, ki jih 
imam iz tujih korporacij, kot tudi 
iz uspešnih slovenskih podjetij, 
bistveno pripomorejo k izidu iz 
trenutne situacije. Menim, da je 
tudi vzdušje  postopoma možno 
popraviti, pri čemer stavim na 
svoje izrazito sodelovalne in po-
vezovalne lastnosti. Verjamem 
namreč, da se lahko z delova-
njem na področju kvalitete od-
nosov in krepitve organizacijske 
ter vodstvene kulture, stvari prej 
postavijo na pravo mesto. Hkrati 
sem tudi presodila, da je čas, da 
po več kot 20 letih dela izven kra-
ja svojega bivanja, svoje znanje in 
izkušnje na ta način prenesem v 
lokalno okolje.

2. Tudi prvi dnevi direktorova-
nja so bili zaradi postopkov na 
delovnem sodišču vse prej kot 
mirni. Kako danes gledate nanje 
in na svoj prihod v bolnišnico, ki 
ga je poleg tega zaznamovala še 
zahteva po hitri pripravi sana-
cijskega programa za naslednja 
štiri leta?
Prvi dnevi direktorovanja res 
niso bili najlažji. Poleg zahtevnih 
dokumentov, ki smo jih morali 
pripraviti dvakrat hitreje kot vse 
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ostale bolnišnice, kjer so se s sa-
nacijo ukvarjali že vsaj dva me-
seca prej, kamor so sodili sana-
cijski program, finančni načrt, pa 
tudi dokončanje letnega poročila 
hkrati, so  moj prihod v SbC zaradi 
postopkov na sodišču zaznamo-
vali predvsem dokaj hudi pritiski 
s strani medijev, pa tudi politike. 
čeprav sem se po izstopu iz poli-
tike vrnila v gospodarstvo in tam 
po svoji 18-letni karieri tudi nap-
rej uspešno delovala že dve leti, 
je bil mandat najprej prikazan v 
politični luči, čeprav sem gradila 
kariero in delovala večino svoje 
profesionalne poti drugje. Verjela 
sem, da so bili, vsaj kar se mene 
tiče, tudi postopki izpeljani pra-
vilno in je bila moja izvolitev ko-
rektna, zato sem stopala naprej. 
Postopki, vsaj kar se tiče odredbe 
delovnega sodišča, so bili dokaj 
hitro uspešno zaključeni v korist 
Sb Celje. Danes gledam na to 
obdobje s ponosom, predvsem 
pa s hvaležnostjo do zaposlenih 
v vodstvu na upravi, ki so takoj 
pristopili k delu z maksimalnim 
angažmajem, s prizadevnostjo in 
pripadnostjo, tako da smo vse do-
kumente in prepreke rešili skupaj 
v ekstremno kratkem času. In ne 
le to, dokumenti so bili pripravlje-
ni pohvalno, pravzaprav odlično, 
sanacijski program pa je bil med 
prvimi med vsemi bolnišnicami, 
ki je bil tudi potrjen.

3. V bolnišnico ste prišli iz gospo-
darstva, prav tako imate nekaj 
izkušenj s političnega parketa. 
Kakšna so bila vaša pričakova-
nja pred prihodom v bolnišnico?  
V kolikšni meri so se uresničila in 
v kolikšni meri so se spremenila 
po teh prvih mesecih na čelu 
bolnišnice?
Gospodarstvo vsekakor deluje 
po drugačnih principih kot jav-
na uprava oz. javni zavodi, česar 
sem se ob prihodu v SbC dobro 
zavedala. Glede na to, da sem so-

delovala več kot dve desetletji z 
vsemi deležniki v zdravstvenem 
sistemu Slovenije in širše, kot tudi 
v parlamentu in na ministrstvu, 
sem se zavedala, da potekajo ne-
katere zadeve v tem sektorju po-
časneje in je omejitev relativno 
veliko. V tem pogledu je način, na 
katerega tu sedaj delujemo, veči-
noma skladu s pričakovanji, vča-
sih pa sem le malce razburjena, 
ker stvari tečejo zame prepočasi. 
Želela bi predvsem več proaktiv-
nosti in kreativnosti samih zapo-
slenih v iskanju rešitev, ne toliko 
v izpostavljanju problemov. Se-
veda bi si tudi želela, da bi bili vsi 
skupaj – tako posamezniki kot 
vodje in celotna bolnišnica – čim 
bolj bolj asertivni pri delu ter da 
bi ovire postale izzivi, s katerimi 
bi se soočali in bili vsak dan moti-
virani, da jih lahko preskočimo. To 
je način razmišljanja, s katerim se 
lahko javni sektor precej približa 
gospodarstvu, ne glede na ostale, 
tudi zakonske omejitve. Po moji 
oceni je to celo ključen moment 
za korak naprej. Z nekim drugim 
pristopom in nekoliko drugačno 
miselnostjo lahko namreč stvari 
rešujemo drugače in prepreke, ki 
obstajajo, lahko z nekoliko druge 
perspektive najdejo precej dobre 
rešitve v realnosti.  Zato se mi zdi 
še posebej dobro, da se znanja, 
kompetence, pristopi in pogledi 
na izzive prelivajo med obema 
sektorjema. Tisto, kar je dobro v 
gospodarstvu, se namreč lahko 
odlično uporabi v javnem sektor-
ju ter obratno. Ko je v gospodar-
stvu potrebno več premišljenosti, 
nam lahko izkušnje iz javnega 
sektorja pomagajo upočasniti 
korake. Povezovanje med sfera-
ma je torej možno, še več, zelo 
koristno. Potrebno bi ga bilo bolj 
vzpodbujati, tudi na področju za-
konodaje. Trenutno namreč de-
lavec iz gospodarstva v javnem 
sektorju, ne glede na število let, 
kompetence ali delovne izkušnje, 

zaradi zakonodaje prične prak-
tično od začetka. Menim, da je to 
napačno za javni sektor in državo, 
saj na ta način izkušeni ljudje iz 
gospodarstva ne prihajajo v javni 
sektor, s tem tudi ne njihove izku-
šnje. Seveda pa zaradi bolj varnih 
služb v javnem sektorju velja tudi 
obratno. Moja pričakovanja se 
niso veliko spremenila, delam pa 
na tem, da bi se spremenili pris-
topi, pogledi in način razmišljanja 
ter delovanja v naši organizaciji, 
saj samo to lahko to prispeva k 
boljšemu delovanju v tem okolju.  

4. Vodstva javnih zdravstvenih 
zavodov velikokrat opozarjajo 
na to, da nimajo pravih orodij in 
vzvodov, s katerimi bi dosegla 
bolj učinkovito upravljanje za-
vodov. Ste si glede tega že izob-
likovali celovito sliko?  
Vsak vodja se sooča z izzivi, ki so 
zunanje in notranje narave, ne 
glede na to, kje deluje. Vedno si 
kot vodja del sistema, in na neke 
stvari imaš, na druge nimaš vpli-
va. Tudi v korporaciji in v gospo-
darstvu je tako. Pomembno je, 
da se kot vodje najprej soočimo 
s tistimi izzivi, na katere imamo 
vpliv. Povsod v okolju obstaja-
jo ovire do boljšega upravlja-
nja ter vodenja in tudi v sistemu 
zdravstvenih zavodov, oziroma 
javnega sektorja na splošno ni 
nič drugače. Tu mogoče res ne 
moremo uporabiti vseh enakih 
orodij za motivacijo kot v go-
spodarstvu, a nekatera splošna 
obstajajo. Vsekakor upam, da bo 
država v prihodnosti to poskuša-
la spremeniti in bomo lahko lju-
di, ki delajo bolje, predvsem pa 
bolj zavzeto, tudi bolje nagradili. 
Da bi izničili efekt uravnilovke, ki 
duši produktivnost v javnem sek-
torju, potrebujemo nekoliko več 
fleksibilnosti v nagrajevanju, prav 
tako potrebujemo orodja za tiste, 
ki morda niso toliko prizadevni. 
Le-ti ravno mnogokrat negativno 
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vplivajo na prizadevnost drugih 
in s tem uspešnost skupine ter 
produktivnost celotne organi-
zacije. Produktivnost je namreč, 
tudi po zadnjih raziskavah v jav-
nem sektorju v Sloveniji, veliko 
nižja kot v realnem sektorju in gre 
za tipično posledico opisanega 
načina dela. če bomo našo pov-
prečno produktivnost v Sloveniji 
želeli dvigniti na več kot 80 od-
stotkov povprečja EU in več kot 
40 odstotkov produktivnosti npr. 
v Nemčiji, kolikor znašata po zad-
njih raziskavah, bomo prav zago-
tovo morali poiskati orodja v vseh 
sistemih, tudi v javnem sektorju. 
Menim, da je to prva naloga za na-
slednjo vlado – zagotoviti načine, 
s katerimi bi lahko vse zaposlene 
ustrezno nagrajevali. Sem sodi 
tudi motivacija zdravnikov, da 
bodo znotraj lastne organizacije 
delali več, mi pa jih bomo lahko 
zato ustrezno plačali. Tako jim ne 
bo treba opravljati enakega dela 
izven bolnišnice. To se mi zdi zelo 
pomembno za prihodnost javne-
ga zdravstva.
Učinkovito upravljanje  naše or-
ganizacije je po mojem mnenju 
odvisno tudi od tega, kako učin-
kovito bomo sposobni pripraviti 
vodje prvega, drugega in tretje-
ga nivoja v nekem večjem siste-
mu do tega, da bodo pomagali 
učinkovito upravljati organizaci-
jo z 2000 ali nekaj tisoč zaposle-
nimi.  Da bodo tudi motivirani 
za to, da jim bomo dali ustrezna 
znanja oziroma orodja. Vodja se 
namreč ne rodiš ampak izgradiš. 
Upravljanje zavoda namreč ne 
more biti odvisno le od uprave 
ali celo samega direktorja. Treba 
je  vzpostaviti kompleten sistem 
vodenja in upravljanja v takšni 
organizaciji. Vodja ni samo naziv 
ali privilegij, ampak predvsem 
zelo odgovorno delo z ljudmi. še 
najmanj naj je vodja operativno 
vključen v samo delo. Vodenje 
temelji predvsem na dobri or-

ganizaciji dela lastnega tima ter 
na  vzpostavitvi pravih odnosov, 
izboljševanju komunikacije ter 
pretoka informacij, vzpostavlja-
nju klime,  gojenju kulture pri-
padnosti, s čimer se v celotni or-
ganizaciji povečujeta pripadnost 
ter zavzetost. Kot vemo iz teorije 
vodenja, lahko prav zavzetost loči 
uspešnost ene organizacije od 
druge, in to pri enakih pogojih 
delovanja oziroma tržišča.  Vse-
kakor bo fleksibilnost v organiza-
ciji in razmišljanju, pripravljenost 
udejanjanja sprememb oziroma 
izboljšav tista, ki bo ločila odlične 
od manj uspešnih. če uspemo v 
SbC v okviru sanacije izboljšati, 
hkrati z nekaterimi ukrepi, tudi 
model upravljanja oziroma vode-
nja ter komunikacije, potem sama 
močno verjamem, da nas lahko 
to, ob že obstoječem izvrstnem 
strokovnem znanju in delu ter 
odličnosti na mnogih področjih,  
popelje velik korak naprej. To se-
veda ni delo na kratek rok. 

5. Sanacija poslovanja skozi zas-
tavljen sanacijski program bo 
v prihodnjih štirih letih v veliki 
meri krojila aktivnosti v bolni-
šnici. Če bi morali izpostaviti 
tri najpomembnejše pogoje za 
uresničitev zastavljenih ukre-
pov, katere bi izpostavili?
Izpostavila bi naslednje pogoje: 
1. dobro postavljanje pravih ci-

ljev in hkrati tudi spremljanje 
realizacije le-teh s pomočjo 
dobrega vodenja ter ob ustre-
zni podpori sistema, ki ga kroji 
tudi politika;

2. pripravljenost zaposlenih za 
spremembe, vsakodnevna fle-
ksibilnost – tako v izboljšani 
organizaciji dela, moderniza-
ciji sistemov, kot v načinu raz-
mišljanja;

3. vzpostavljanje boljše organi-
zacijske klime in večanje pri-
padnosti zaposlenih z jasno 
vizijo Sb Celje, da bomo v res-
nici, kot tretja največja bolni-
šnica in prva največja splošna 
bolnišnica v Sloveniji, tudi naj-
boljša bolnišnica.

6. Sredi aprila smo v Celju do-
čakali težko pričakovan sklep 
Ministrstva za zdravje, da lahko 
končno začnemo s postopki za 
izgradnjo prve faze nadomestne 
novogradnje. Ta bo pomembna 
osnova za nadaljnjo rast in ra-
zvoj bolnišnice. Kakšno Splošno 
bolnišnico Celje vidite na koncu 
naslednjega strateškega razvoj-
nega obdobja?
Glede na to, da bomo strateški ra-
zvojni program, ki bi sicer že mo-
ral biti pripravljen za leto 2018, 
po planu sanacijskega načrta 
pripravili predvidoma do konca 
leta in bo zavzemal obdobje od 
leta 2018 do 2025, si želim, da bi 
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se uresničila vizija ter načrt, da 
takrat bolnišnica že v celoti delu-
je v novih prostorih. To je namreč 
osnova za celoten strokovni ra-
zvoj SbC. Trenutni prostori neka-
terih oddelkov, sploh internistike, 
so tako slabi, da bi v primeru, če 
se ne zgodi premestitev v nove 
prostore, v naslednjih nekaj letih 
popolnoma onemogočili vsak 
strokovni razvoj, pa tudi osnov-
ne zadostne ter varne pogoje za 
zdravljenje in bivanje pacientov 
v SbC. S tem bi, ne glede na zna-
nje ter odlične kadre SbC, izgubili 
vse tisto, kar je v zadnjih desetle-
tjih bolnišnica gradila. Zato sem 
izredno vesela, da se je novo-
gradnja uvrstila v nacionalno-ra-
zvojni program, in da smo prejeli 
odobrena prva dva sklepa v višini 
3 in 23 milijonov Eur sredstev, kar 
nam omogoča dokončanje eta-
pe 0 ter dela etape 1. To pomeni 
gradnjo, v tej fazi pa bomo tudi 
že opremili dnevno bolnišnico ter 
imeli heliport. Za nadaljnjih sko-
raj 30 milijonov, s katerimi bomo 
uresničili celoto faze 1 (oprema 
ostalih treh nadstropij), pa se 
bomo morali začeti takoj boriti 
dalje. Vsekakor pričakujem, da 
bomo pri tem sodelovali vsi, saj 
je to absolutno nujno. Ta sredstva 
nenazadnje tudi sodijo v sanacij-
ska sredstva. To je bila tudi ena od 
mojih zavez v programu ter eden 
izmed mojih ciljev ob aktivaciji. 
Vesela sem, da smo v času, ki je 
bil za to predviden, uspeli in je 
vlada nalogo v tem mandatu tudi 
uresničila. 
Zagotovo bo strateško obdobje 
naslednjih sedmih let zelo moč-
no povezano z aktivnostmi, ki se 
tičejo nadomestne novogradnje. 
Le tako bomo z gotovostjo vede-
li, da se bo lahko stroka razvijala 
naprej vsaj tako dobro, kot se je 
do sedaj, ter da bodo naši bolniki 
oskrbljeni varno in na najvišji rav-
ni kakovosti, kamor sodijo tudi 
prostorske razmere.

7. Katere so tiste vaše osebno-
stne lastnosti, ki vam bodo pri 
vodenju več kot 2000-članskega 
kolektiva najbolj v prid?
Prvi lastnosti, ki mi pri vodenju 
pomagata in se mi zdita izrazito 
pomembni za vodenje, sta zago-
tovo zavezanost k povezovanju 
in sodelovanju ter veselje do dela 
z ljudmi. Sem tudi izrazito ciljno 
naravnana oseba, pomembno 
mi je slediti jasno zastavljenim 
ciljem vse do uresničitve zada-
nega, s fokusom na pomembnih 
zadevah. Sem tudi zelo vztrajna 
in delovna, pripravljena vložiti 
veliko energije v odnos in napre-
dek. Pripravljena sem poslušati 
različna mnenja, se želim ne-
prestano učiti od drugih, hkrati 
pa se, ko je čas, znam odločiti in 
prevzeti odgovornost. Pri ciljih 
sem povezovalna – želim, da jih 
določimo skupaj in smo v njih 
povezani. Ko je skupni cilj postav-
ljen, pa striktno vztrajam, da ga 
uresničimo.  Pri vodenju me vodi 
čut za ljudi. Verjamem namreč v 
pomembnost odnosov in s tem 
povezano empatijo. Res pa je, da 
vodji ni moč vedno vsem ustreči 
in tega se je treba zavedati tudi 
s strani zaposlenih. Vodje, ki me-
nijo, da so dobri vodje le, če jih 
imajo vsi radi, to lahko zelo ovira 
pri njihovem delu. Izpostavila bi 
še izrazito pozitivno gledanje na 
izzive ter neprestano iskanje reši-
tev znotraj organizacije dela, ne 
iskanje izgovorov zunaj sistema 
ali celo na nivoju države. Stalna 
pripravljenost na spremembe in 
izboljšave je vsekakor moje vodi-
lo.

Sicer pa bi rekla, da me odlikuje 
na tem delovnem mestu tudi zna-
nje tako managementa in ekono-
mije, kot hkrati več kot 20 let izku-
šenj s številnih področij medicine 
iz svojega delovanja v farmaciji. 
S tem na nek način poznavanje 
stroke in zato boljša zmožnost 

povezovanja poslovnega in stro-
kovnega dela. 

8. Delo direktorja tako velike 
ustanove in kolektiva zahteva 
celega človeka in veliko energi-
je. Kako, s čim si polnite bateri-
je? Kaj izpolnjuje vaš prosti čas? 
Tega je zadnje čase res malo, zato 
kadar le uspem, sedaj na hitro 
skočim na domačo Kunigundo 
z bernsko planšarko in družino. 
Sicer pa rada tečem, sem tudi ak-
tivna atletska veteranka v AD Kla-
divar Celje, rada kolesarim, smu-
čam in obiskujem gore. Skratka 
že od malih nog sem kot bivša 
košarkarica in atletinja predana 
športu. Proste trenutke z družino, 
če se le da,  izkoristimo za obisk 
Slovenije ali za spoznavanje dru-
gih kultur izven meja naše domo-
vine. Kot bivša članica kar nekaj 
zborovskih zasedb pa rada pris-
luhnem zborovski pesmi in glasbi 
na sploh, zato kadar se le da, obiš-
čem kakšen koncert. Prosti čas pa 
namenjam tudi nenehnemu uče-
nju, zato je marsikateri vikend v 
mesecu prostovoljno zaseden z 
raznimi delavnicami komunikaci-
je, moderacije, vodenja in drugih 
veščin, ki so povezane z odnosi 
in jih raziskujem že več kot de-
setletje. Nova znanja, izkušnje in 
poznanstva me napolnjujejo z 
energijo. 

9. Kakšen je vaš življenjski moto 
– vprašanje, ki ga na koncu zas-
tavimo vsem našim sogovorni-
kom.     
Vseživljenjsko učenje in nepre-
stani napredek v življenju, vsak 
dan narediti kaj novega ali kaj na 
novo. Ali z drugimi besedami: uči 
se ves čas, do zadnjega dne svo-
jega življenja in hkrati živi svoje 
vrednote, kot bi bil vsak dan tvoj 
zadnji dan življenja.

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
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SANACIJSKI PROGRAM ZA 
ZAGOTOVITEV POSLOVNE IN PLAčILNE 
STAbILNOSTI Sb CELJE V ObDObJU 
2018–2021
Konec septembra 2017 je bil v Uradnem listu RS sprejet 
Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne 
stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih usta-
novitelj je Republika Slovenija (v nadaljevanju: inter-
ventni zakon). Zakon je določil interventne ukrepe za 
zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih 
zavodov na sekundarni in terciarni ravni, in sicer:
1. enkratne ukrepe za finančno sanacijo poslovanja 

javnih zdravstvenih zavodov, ki so bili: zagotovi-
tev sredstev državnega proračuna za pokrivanje 
izgub iz preteklih let, odpis neplačanih terjatev 
Ministrstva za zdravje iz naslova združevanja 
amortizacije in sprememba plačilnih rokov za jav-
ne zdravstvene zavode (kar je Sb Celje prineslo 
cca. 5 mio €) ter

2. sanacijo javnih zdravstvenih zavodov.

V skladu z interventnim zakonom je Vlada RS konec 
novembra 2017 sprejela sklep, da se s 1. decembrom 
2017 v zavodih, ki so bili deležni enkratnih ukrepov 
za finančno sanacijo poslovanja, uvede sanacija. Z is-
tim sklepom je vlada javnim zdravstvenim zavodom 
v sanaciji naložila pripravo sanacijskih programov 
za zagotovitev poslovne in plačilne sposobnosti na 
podlagi izhodišč in rokov za pripravo sanacijskih pro-
gramov, ki jih pripravi sanacijski odbor. 
Interventni zakon je med drugim določil tudi sanacij-
ske uprave bolnišnic, ki so v postopku sanacije. Sesta-
vo sanacijske uprave je opredelil glede na višino let-
nih prihodkov zdravstvenega zavoda. Ker so bili za 
izhodišče določeni podatki o prihodkih zdravstvenih 
zavodov na dan 31. 12. 2016, je Splošni bolnišnici Ce-
lje, ki je imela v letu 2016 dobrih 98 mio € prihod-
kov, pripadla sanacijska uprava v sestavi: direktor, 
strokovni direktor, pomočnik direktorja za področje 
zdravstvene nege in pomočnik direktorja za pravne 
zadeve. Ker je Splošna bolnišnica Celje že v letu 2017 
dosegla več kot 100 mio € prihodkov (ti so mejni zne-
sek prihodkov pri določanju sestave sanacijske upra-
ve), si je žal neuspešno prizadevala, da bi se lahko 
naša sanacijska uprava razširila tudi s pomočnikom 
direktorja za ekonomske zadeve.     

Na Ministrstvu za zdravje je bil na podlagi interven-
tnega zakona oblikovan sanacijski odbor, ki ga je kot 
svoj strokovno-posvetovalni organ imenovala mi-
nistrica za zdravje. Pripravil je izhodišča, na podlagi 
katerih smo morale bolnišnice v sanaciji pripraviti 
svoje sanacijske programe, jih nato preveril in pred-
lagal ministrici v potrditev. V naslednjem obdobju bo 
spremljal njihovo izvrševanje. 

Izhodišča za pripravo sanacijskega 
programa bolnišnice
Izhodišča za pripravo sanacijskega programa so bila 
bolnišnicam posredovana 2. februarja 2018. Priprava 
sanacijskega programa je potekala v več fazah. V prvi 
fazi, ki smo jo zaključili 12. marca, je morala bolni-
šnica pripraviti in sanacijskemu odboru posredovati 
analizo stanja na zahtevanih podlagah Ministrstva za 
zdravje, ki je prvi del sanacijskega programa. Ta za-
jema podrobno analizo stanja, na podlagi katere so 
bili nato v akcijskem načrtu postavljeni cilji sanacije 
ter določeni ukrepi in aktivnosti za dosego teh ciljev. 
Naslednja faza pa je bila izdelava akcijskega načrta 
sanacijskega programa. Vsebinska izhodišča, ki so 
jim morali slediti sanacijski ukrepi bolnišnic, so bila 
naslednja:
•	 Na področju izvajanja zdravstvenega progra-

ma:
1. vsakoletno 100 + 1-odstotno izpolnjevanja 

Sanacijska uprava Splošne bolnišnice Celje



9TO JE SBC
rednega programa v vseh vrstah zdravstvene 
dejavnosti po SD in pogodbi, sklenjeni z ZZZS
-jem;

2. vsakoletno 100-odstotno izvajanje EDP; 
3. povečanje števila dnevnih bolnišničnih obrav-

nav na račun zmanjšanja bolnišničnih obrav-
nav, in sicer vsako leto za določen odstotek 
glede na preteklo leto.

•	 Na področju financiranja in investiranja:
1. uravnotežen poslovni izid v letu 2019 oz. naj-

kasneje v letu 2020;
2. plačila dobaviteljem v skladu z dopustnimi 

plačilnimi roki, ki jih določa interventni zakon;
3. načrtovanje investicij v skladu z razpoložljivi-

mi sredstvi brez zadolževanja;
4. izkoriščenost drage medicinske opreme s ci-

ljem doseganja tehničnega standarda te opre-
me v letu 2019 oz. najkasneje v letu 2020;

5. izkoriščenost operacijskih sob se vsako leto 
zviša za določen odstotek do doseganja ciljne 
vrednosti;

6. ležalne dobe se vsako leto skrajšajo za dolo-
čen odstotek do doseganja ciljne vrednosti;

7. zmanjšanje števila neustreznih sprejemov v 
akutni obravnavi za določen odstotek vsako 
leto do doseganja ciljne vrednosti.

•	 Na področju nastanka stroškov:
1. znižanje cen zdravstvenih materialov za dolo-

čen odstotek glede na ceno preteklega leta;
2. zmanjšanje zalog vsako leto za določen od-

stotek do doseganja ciljne vrednosti;
3. prenova najmanj treh ključnih podpornih po-

slovnih in najmanj treh procesov temeljne de-
javnosti do leta 2020;

4. zmanjšanje obsega bolniške odsotnosti z 
dela.

•	 Na področju izvajanja tržne dejavnosti:
1. bolnišnica poveča prihodke iz naslova tržne 

dejavnosti.
•	 Na področju vzpostavitve nadzora poslovanja:

1. bolnišnica izvede vse ukrepe, predlagane oz. 
odrejene v okviru nadzorov oz. presoj (notra-
njih in zunanjih).

Seveda je bolnišnica lahko predlagala tudi dodatne 
ukrepe izven okvira teh izhodišč.
Splošna bolnišnica Celje je pripravila celovit sana-
cijski program z analizo stanja in akcijskim načrtom, 
ga predložila v obravnavo in potrditev svetu zavoda  
ter ga do 16. aprila 2018 poslala v obravnavo sana-
cijskemu odboru na Ministrstvu za zdravje. Ta je v 
določenih segmentih ugotovil pomanjkljivosti, ki 
smo jih v bolnišnici odpravili. Tako dopolnjenega je 

odbor sprejel in ga posredoval ministrici za zdravje 
Milojki Kolar Celarc v potrditev. Z izdanim sklepom 
je ministrica predlagani sanacijski program potrdila. 

Vsebina sanacijskega programa

I. Analiza stanja 

V analizi stanja smo v skladu z usmeritvami analizi-
rali različne segmente delovanja bolnišnice in s tem 
identificirali 
- področja, kjer je bila bolnišnica v preteklosti 

uspešna,  kar bo imelo za posledico, da s takšno 
prakso nadaljujemo oz.  jo prenesemo tudi na 
druga  področja;

- področja, kjer se nakazujejo negativni trendi oz. 
cilji v preteklosti niso bili doseženi in področja, 
kjer hitra rast bolnišnice v zadnjem obdobju 
prav tako pa tudi  demografske in druge spre-
membe okolja zahtevajo drugačne pristope oz. 
odzive njenih zaposlenih. 

Analiza je bila opravljena na naslednjih segmentih 
delovanja: 
a) izvajanje zdravstvenih programov v obdobju 

2015–2017, v kateri je bila za določene progra-
me identificirana problematika njihovega nedo-
seganja; 

b) sistem vodenja kakovosti in varnosti v zdra-
vstvu, kjer so bile identificirane dobre prakse, 
prav tako tudi priložnosti za izboljšave;    

c) pogoji financiranja in investiranja v obdobju 
2015–2017, iz katere je razviden naslednji trend 
prihodkov in odhodkov: 

Prihodki Odhodki Poslovni 
rezultat

2015 93.001.465 92.098.716 902.749
2016 98.187.667 99.898.280 - 1.710.613
2017 100.492.639* 106.483.951 -5.991.312*

*brez učinkov prejetih sredstev po ZIUFSZZ

Glavni del tega segmenta zajema  podrobnejši 
pregled oz. analizo nastanka stroškov, ki vsebuje 
predstavitev sistema spremljanja stroškov, kakor 
tudi analize posameznih vrst stroškov: 
- materialnih stroškov in stroškov storitev, 
- stroškov dela v povezavi z analizo kadrov.
Prikazani so tudi podatki o javnih razpisih in naše 
izkušnje s tega področja. 

Vzroki za nastali presežek odhodkov nad prihodki 
v letu 2017, ki so privedli do sanacije, so predvsem:
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- znižanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS

-ja,
- izpad realizacije programa ostale akutne 

obravnave in nekaterih drugih programov (MR 
program…),

- povečani stroški dela iz naslova zakonodaje in 
izobrazbene strukture zaposlenih,

- rast stroškov zdravstvenega materiala,
- nepokriti stroški notranjega in zunanjega labo-

ratorija,
- nepokriti stroški zdravstvenih programov (rev-

matologija, hematologija…),
- nepokriti stroški Urgentnega centra Celje,
- prostorska problematika Sb Celje, ki povzroča 

višje stroške poslovanja.

V tem segmentu  je prikazana  tudi analiza finanč-
nega stanja, iz katere izhaja, da je imela SbC na dan 
31. 12. 2017 poravnane vse zapadle obveznosti do 
dobaviteljev, saj v tem obdobju ni imela likvidno-
stnih težav. Imela je izkazano obveznost iz naslova 
dolgoročnega kredita v višini 243.750 € (iz naslova 
energetske sanacije), ki v celoti zapade v plačilo do 
30. 6. 2018, drugih kreditov ni imela. Imela pa je 
izkazane določene neporavnane terjatve, kar kaže 
na potrebo po aktivnejšem pristopu za zagotavlja-
nje plačil za opravljene storitve.  

Znotraj tega segmenta je bila narejena tudi anali-
za pogojev investiranja ter razpoložljivih virov za 
investicije in njihove namenske porabe ter podan 
komentar izvedenih in neizvedenih investicij.

Sestavni del je tudi analiza učinkovite izrabe zmo-
gljivosti, predvsem drage medicinske opreme, 
operacijskih dvoran, ambulantnih prostorov in za-
sedenosti postelj. 

Na  večini analiziranih področij so podatki pred-
stavljeni tudi v obliki kazalnikov, ki analize kako-
vostno nadgradijo in jim dodajo večjo izpovedno 
moč. Iz določenih kazalnikov izhajajo usmeritve za 
potrebne izboljšave, pri določenih pa so izkazani 
pozitivni trendi, ki jih bo treba vzdrževati še naprej: 
d) tržna dejavnosti, ki zajema prihodke s pod-

ročja zdravstvenih kakor tudi  nezdravstvenih 
storitev. Na tem področju je bil prepoznan po-
tencial rasti;

e) vzpostavitve nadzora poslovanja. V tem 
delu je bila izvedena analiza SWOT, v kateri 
so prikazane prednosti, slabosti, priložnosti 
in nevarnosti na zgoraj predstavljenih analizi-
ranih področjih. Poudarek je tudi na področju  
upravljanja s tveganji. Pomemben del tega se-

gmenta so ugotovitve iz izvedenih notranjih 
revizij kot tudi zunanjih nadzorov ter zunanjih 
ocen kakovosti. 

Zadnje področje analize stanja je prikaz doseda-
njih ukrepov optimizacije poslovanja bolnišnice 
za obdobje 2015–2017. 

II. Akcijski načrt ukrepov

V akcijskem načrtu ukrepov s terminskim planom 
sta najprej opredeljena predmet in cilj sanacije. 

Predmet sanacijskega programa je sanacija po-
slovne nestabilnosti Sb Celje z zmanjšanjem stro-
škov in optimiranjem procesov na način in v obsegu, 
ki bo omogočal izvajanje programov zdravstvenih 
storitev Sb Celje brez negativnih vplivov na njegovo 
kakovost in obseg ter varnost pacientov. Po stanju 
na dan 31. 12. 2017 je bila bolnišnica likvidna, zato  
plačilna nestabilnost ni predmet sanacije, bo pa 
zaradi časovnega poteka sanacije likvidnost ogro-
žena, kar ima za posledico sprejemanje ukrepov 
za čim boljše obvladovanje likvidnostnega stanja 
znotraj obdobja sanacije.  

Cilj in namen sanacije: Splošna bolnišnca Celje bo s 
procesom sanacije vzpostavila sistem, ki bo najkasne-
je v poslovnem letu 2021 omogočal uravnoteženo 
poslovanje. SbC bo z optimalno določenimi proce-
si in organizacijo dela vzpostavila svojo dolgoročno 
finančno stabilnost, ki bo omogočala izvajanje pro-
gramov zdravstvenih storitev v obsegu, strukturi  in 
v rokih v skladu s pogodbo z ZZZS-jem, obnavljanje 
osnovnih sredstev ter razvoj in napredek pri izvajanju 
osnovne in spremljevalnih dejavnosti. V procesu sana-
cije (v obdobju od 2018 do 2021) je zastavljeno posto-
pno zmanjševanje višine letnega presežka odhodkov 
nad prihodki v primerjavi z izhodiščnim letom 2017 
(5.991.312 €), kar je razvidno iz spodnje projekcije po-
slovanja v letih 2018–2021 (podatki so v EUR): 
                                                                                      2018 2019 2020 2021
Celotni 
prihodki 106.637 111.675 116.335 121.244
Celotni 
odhodki 110.415 115.111 115.921 121.101
- stroški dela 62.655 66.725 66.259 68.977
- stroški 
materiala 30.306 30.006 31.277 32.394
- stroški 
storitev 11.745 12.123 12.228 12.665
- amortizacija 5.128 5.676 5.576 6.484
- drugi stroški 
in odhodki 581 581 581 581
Poslovni izid -3.778 -3.436 414 143
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Akcijski načrt ukrepov s terminskim planom vsebuje: 1. merljive cilje in kazalnike, 2. aktivnosti in ukre-
pe za dosego ciljev ter odgovorne osebe za izvedbe aktivnosti in ukrepov, 3. predvidene finančne učinke 
ukrepov, 4. roke za izvedbo aktivnosti, 5. odgovorne osebe za izvedbo sanacijskih ukrepov, 6. dinamiko 
spremljanja izvajanja sanacijskega programa s strani sanacijskega odbora. 

V spodnji preglednici so prikazani cilji sanacije Splošne bolnšnice Celje ter ukrepi za njihovo doseganje: 

CILJ UKREP

  kratkoročni cilj 

priprava letnega in mesečnih razporedov dela 

podaljšanje plačilnih rokov dobaviteljem v skladu z ZIUFSZZ
zmanjšanje vrednosti zalog zdravstvenega materiala zaradi pre-
hoda na konsignacijo 

1

popolna realizacija opravljenih 
storitev v obsegu načrtovanih 
programov po pogodbi z ZZZS-
jem 

opravi se celoten pogodbeni program, ki je plačan

dosledno in pravilno beleženje storitev 

2
optimizacija zdravstvenih obrav-
nav v UCC

zaposlitev specialistov urgentne medicine 
standardizacija naročanja laboratorijskih preiskav v UCC
standardizacija naročanja mikrobioloških preiskav v UCC

3
znižanje stroškov za 5,5 % glede 
na izhodiščno leto 2017

izboljšanje učinkovitosti dela 
znižanje cene materiala 
zmanjšanje količinske porabe materiala 
optimizacija izkoriščenosti drage medicinske opreme 
optimizacija izkoriščenosti operacijskih dvoran 
povečanje deleža enodnevnega hospitala 

4

povečanje prihodkov iz trženja 
zdravstvene in nezdravstvene 
dejavnosti za 50 % glede na leto 
2017

izpolnitev pogojev za trženje storitev 

uvedba novih tržnih storitev 

5
prenova procesov temeljnih de-
javnosti 

prenova procesov hospitalne dejavnosti 

optimizacija procesa specialistične ambulantne dejavnosti 
optimizacija delovanja konziliarne službe

6
prenova procesov podpornih de-
javnosti 

prenova procesa nabave zdravstvenega materiala 
prenova procesa nabave nezdravstvenega materiala
proces evidence materiala/storitev na pacienta 

7 uvedba dobrih praks v bolnišnico 
postavitev sistema izmenjave dobrih  praks z drugimi bolnišni-
cami

8

optimizacija sodelovanja z izva-
jalci osnovne zdravstvene dejav-
nosti 

izboljšanje komunikacije z izvajalci na primarni ravni 

vzpostavitev elektronske komunikacije s primarnim nivojem 

zagotavljanje e-konzultacij
9 prenova organizacijske strukture postavitev nove organizacijske strukture 
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Pregled finančnih učinkov sanacijskih ukrepov po letih je prikazan v spodnji tabeli: 
                      v EUR

Cilj Naziv ukrepa 2018 2019 2020 2021
  priprava letnega in mesečnih razporedov dela 349.000 349.000 349.000 349.000

1 izvede se celoten pogodbeni program, ki je 
plačan 600.560 750.560 750.560 750.560

1 dosledno in pravilno beleženje storitev   500.000 500.000 500.000
2 zaposlitev specialistov urgentne medicine       215.000

2 standardizacija naročanja laboratorijskih pre-
iskav v UCC   60.000 60.000 60.000

2 standardizacija naročanja mikrobioloških pre-
iskav v UCC   58.200 58.200 58.200

3 izboljšanje učinkovitosti dela     3.300.000 3.300.000
3 znižanje cene materiala 357.218 1.128.318 1.128.318 1.128.318
3 zmanjšanje količinske porabe materiala 357.218 1.128.318 1.128.318 1.128.318

3 optimizacija izkoriščenosti drage medicinske 
opreme   100.000 100.000 100.000

3 optimizacija izkoriščenosti operacijskih dvoran   400.000 400.000 400.000
3 povečanje deleža enodnevnega hospitala    100.000 100.000
3 znižanje stroškov podjemnega dela 379.314 379.314 679.314 679.314
4 izpolnitev pogojev za trženje storitev    132.524 132.524 132.524
4 uvedba novih tržnih storitev 30.000 30.000 228.786 228.786

7 postavitev sistema izmenjave dobrih   praks z 
drugimi bolnišnicami   0 0 50.000

9 uveljavitev nove organizacijske strukture   66.000 66.000 66.000
  Skupaj neto učinek na poslovni izid 2.073.310 5.082.234 8.981.020 9.246.020

Kako vas bomo seznanjali z ukrepi in aktivnostmi sanacijskega programa

Dober prenos informacij in odprta komunikacija med vsemi nivoji delovanja bolnišnice bosta zelo 
pomemben dejavnik za uspešno implementacijo načrtovanih aktivnosti in ukrepov iz sanacijskega 
programa. Ker imamo na tem področju zagotovo še veliko priložnosti za izboljšavo obojega, tako in-
formiranja kot komuniciranja, bomo v prihodnje dali poseben poudarek tudi tem dejavnostim.

Ključni komunikacijski orodji bosta osebna komunikacija in intranet. Dober prenos informacij bo sledil 
ustrezni osebni komunikaciji – sestanki vodstva z vodji oddelkov in nato sestanki vodij oddelkov z za-
poslenimi, pri čemer bo poudarek na prenosu pravih informacij ob pravem času. Sestanki na vseh ni-
vojih naj bi zaposlene spodbujali k dialogu, k izmenjavi idej, predlogov izboljšav, k predstavitvi dobrih 
praks iz bolnišničnega ali zunanjega okolja. Pri osebni komunikaciji bomo spodbujali spoštljive in mo-
tivirane osebne pogovore, ki bodo zagotavljali razumevanje postavljenih ciljev, zaposlenim omogočali 
uvid v njihovo vlogo pri uresničevanju zastavljenih ciljev ter s tem spodbujali zavzetost, odprtost za 
spremembe in samoiniciativnost.    

Ker vsi zaposleni še vedno nimajo dostopa do intraneta, bodo podporna orodja za doseganje vseh za-
poslenih interne publikacije (e-novičnik) ter oglasne deske. Trenutna izvedba intraneta je zelo enostav-
na in uporabna zgolj kot elektronska oglasna tabla, zato v letu 2018 načrtujemo postavitev nove intra-
netne strani. Nova izvedba intraneta bo poleg objave različnih informacij omogočala nivojski dostop do 
posameznih informacij, interaktivna okolja za delovanje projektnih skupin, izvajanje anket, ipd. E-no-
vičnik, ki bo od septembra 2018 izhajal enkrat mesečno, bo večina zaposlenih prejemala na službeni 
e-naslov v elektronski obliki, zaposleni, ki teh naslovov še nimajo, pa ga bodo prejemali v tiskani obliki. 
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Iz podatkov izhaja, da bodo ukrepi, ko bodo uvedeni, izvajani celotno obdobje sanacije, zato so učinki 
realiziranih ukrepov predvideni tako v letu uvedbe ukrepa kot tudi vsa naslednja obdobja. 

Dinamika spremljanja izvajanja sanacijskega programa 
Sanacijska uprava bo o izvajanju sanacijskega programa poročala svetu zavoda vsako trimesečje oziroma 
štirikrat letno. Predvideni termini poročanja so isti kot za poročanje sanacijskemu odboru, s tem, da bo 
sanacijska uprava poročilo najprej predstavila svetu zavoda in ga nato posredovala sanacijskemu odboru.  

Predvideni termini poročanja so naslednji: 

Kot dodatek k sanacijskem programu smo imeli tudi  priložnost predstavitve predloga Splošne bolnišnice 
Celje na področju sistemskih ukrepov, kar smo tudi izkoristili.    

Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.
Finančna služba

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

Leto 1. termin poročanja 2. termin poročanja 3. termin poročanja 4. termin poročanja
2018 September December
2019 Marec Junij September December
2020 Marec Junij September December
2021 Marec Junij September December

Ob ZAčETKU IZVAJANJA SANACIJSKEGA 
PROGRAMA
POUDARKI čLANOV SANACIJSKE 
UPRAVE 

Sanacija, ki pomeni nekaj 
»izboljšati, popraviti, nare-
diti tako, da (znova) dobi 
želene lastnosti«, v vitkih 
organizacijah v resnici, si-
cer v manjši meri, poteka 
ves čas. Ko sem izhodišča 
sanacijskega programa, kot 
novo potrjena poslovna di-
rektorica prejela, lahko re-

čem, da sem bila kot managerka zadovoljna, saj 
so bila zastavljena zelo profesionalno. Tudi na-
tančno zastavljen prvi del sanacijskega progra-

ma, t.i. Analiza stanja med leti 2015–2018, nam 
je v manj kot dveh tednih pokazala prave smeri, 
kje moramo delovati z ukrepi, meni osebno pa je 
zelo olajšala pogled na situacijo. Sama področja 
izboljšav so bila po mojem mnenju zastavljena 
premišljeno, sedaj po nekaj mesecih  natančnej-
šega poznavanja sistema lahko rečem, da tudi 
zelo korektno.  Pomembno je, da ključni cilj, ki je 
ekonomsko in samostojno delovanje bolnišnic 
v treh letih, daje poudarek tudi sočasni zadostni 
kakovostni in varni zdravstveni obravnavi bol-
nika. Določitev najpomembnejših procesov, pri 
katerih ustvarimo največ prihodkov, generiramo 
največ stroškov, bodisi porabimo največ časa in 
drugih resursov, da jih ustrezno pogledamo in 

Mag. Margareta Guček Zakošek
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prenovimo za čim večjo učinkovitost delovanja, 
se zdi logičen korak za vsakega managerja. Sana-
cijo podpirajo tudi cilji v zvezi z informatizacijo in 
brezpapirnim delovanjem. K bolj učinkoviti sana-
ciji vseh bolnišnic bo prav gotovo pomagalo v sa-
nacijskem programu jasno zastavljeno sodelova-
nje med bolnišnicami z delitvijo dobrih praks, kot 
tudi sodelovanje s primarnim nivojem zdravstva, 
česar tako sistematično zastavljeno v slovenskem 
prostoru še nismo zasledili. Hkrati je sanacijski 
odbor v pomoči pri pripravi in pregledu doku-
mentov pokazal zelo veliko mero zavzetosti in 
profesionalnosti na vseh področjih, analize bol-
nišnic pa bo postavil na enak nivo in to nam bo 
pokazalo usmeritve tudi v naprej. 

Osebno menim, da je ključ do uspeha ta, da dob-
re stvari v organizaciji dela ohranimo, hkrati pa 
postopno prevetrimo vse pomembne procese 
in organizacijo dela ter jih izboljšamo oziroma 
vzpostavimo bolj fleksibilne. Istočasno bo treba 
tudi povečati pripravljenost na spremembe oziro-
ma izboljšave med zaposlenimi, kot tudi poveča-
ti odgovornost upravljanja in vodenja na drugih 
nivojih. Z rastjo organizacij po navadi v procesih 
prihaja do t.i. balasta, podvajanja dela in organi-
zacije jih morajo zato ves čas korigirati. Hkrati je 
treba centralizirati procese, pri katerih se pojav-
ljajo največja tveganja za napake in nepravilnosti 
ali pa tista mesta, kjer lahko najbolj vplivamo na 
zmanjševanje nepotrebnih stroškov. Vsekakor bo 
za uspeh odločilna tudi uvedba modernega in za-
nesljivega IT sistema, ki bo podpiral prav vse pro-
cese v bolnišnici hkrati (trenutno jih imamo več, 
med sabo pa jih je težko povezovati), kot tudi v 
končni fazi vzpostavitev celotne verige spremlja-
nja materiala po pacientu; za varno, kakovostno 
in hkrati enakovredno obravnavo vsakega bolni-
ka, kar je v Evropi že standard. 

Pomoč seveda vidim tudi na ravni države, zato 
smo predlagali v sanacijskem programu tudi ne-
kaj sistemskih ukrepov, kot so: enotna merila za 
izvajanje neprekinjenega varstva, boljše sode-
lovanje vseh deležnikov v sistemu, redefinicija 
pogojev za delo s skrajšanim delovnim časom. 
bolnišnicam lahko pomaga država tudi  s čim 
boljšo informatizacijo ter poenotenjem IT siste-
mov, poenotenjem glede določenih procesov 
dela  ter stimulativno zakonodajo glede tistih, ki 
želijo v bolnišnici delati več ali pa delujejo bolj 
zavzeto (velja za vse zaposlene). Pomembni so 

tudi sistemski ukrepi, ki bodo bolnišnice razbre-
menjevali nepotrebne administracije, ki se kopiči. 
Ključna je vzpostavitev jasnega sistema najboljše 
vrednosti za dani denar in pogajanja za najdražje 
materiale na ravni države. V Evropi je že poznan 
HTA sistem, pri čemer naj država vzpostavi bolj 
učinkovit sistem pogajanj, kot je sistem skupnih 
javnih naročil, ki ne deluje najbolje, saj ne omo-
goča neposrednih pogajanj z dobavitelji. Dobre 
prakse v Evropi prav tako že obstajajo.

Vsekakor je prvi cilj bolnišnice v tem trenutku 
izvesti kratkoročne ukrepe in takoj organizira-
ti delo za 100 % + 1 % uresničenja dodeljenega 
programa v Splošnem sporazumu oziroma delo 
za čim višjo realizacijo programov, ki so vrednote-
ni po realizaciji. Hkrati je potrebno redno meseč-
no spremljanje indeksa zastavljenih stroškov tako 
v nemedicinskem kot v medicinskem delu, ki ne 
zavzema samo nižanja cen ampak tudi manjšanje 
nepotrebne porabe materiala. Hkrati pripravlja-
mo orodja zato, da bomo začeli v drugi polovici 
leta spremljati tudi druge srednjeročne sanacij-
ske ukrepe, ki jih pričenjamo izvajati.

Asist. mag. Franc Vindišar
Zame, kot strokovnega di-
rektorja bolnišnice je ena 
od pomembnejših oprede-
litev sanacijskega progra-
ma zaveza, da se kakovost 
zdravstvenih storitev zaradi 
sprejetih ukrepov ne sme 
znižati. Ukrepi naj bi bili 
tako usmerjeni predvsem v 
zniževanje stroškov. Kako in 

kje uravnotežiti ti dve predpostavki na posame-
znih področjih delovanja bolnišnice, pa bo izziv 
pri načrtovanju in izvajanju zastavljenih aktivno-
sti in ukrepov v prihodnjih štirih letih. Ob dejstvu, 
da je pred nami začetek izgradnje dolgo načrto-
vane nadomestne novogradnje in priprava strate-
škega razvojnega programa za naslednje obdob-
je, v programu, pripravljenem v skladu z izhodišči 
Sanacijskega odbora, pogrešam aktivnosti, ki bi 
bile povezane z nenehnim strokovnim razvojem 
na področju medicine. Tako v njem nismo plani-
rali uvajanja novih programov, kar je nedvomno 
ena od pomanjkljivosti celotnega programa.
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čeprav se morda zdi, da so nekateri ukrepi iz pro-
grama bolj kot drugi usmerjeni v našo temeljno 
dejavnost, se na koncu pravzaprav vsi tako ali 
drugače odrazijo v zagotavljanju zdravstvene 
oskrbe naših pacientov. 

Na področju enostavnih sanacijskih ukrepov je 
potrebno najprej omeniti izboljšavo na področju 
organizacije dela z izdelavo mesečnih in letnega 
plana dela vseh poklicnih skupin po posameznih 
oddelkih, kjer bomo z opredelitvijo delovišč in 
njihovega delovnega časa pridobili podatke o 
potrebnih kadrih in njihovi razporeditvi. S slednjo 
bomo lahko optimizirali izkoriščenost kadrovskih 
virov. 

Glede na dejstvo, da je delež celotnega prihod-
ka bolnišnice v največji meri odvisen od pogod-
benega programa z ZZZS, je ena od prioritetnih 
nalog zagotavljanje celotne realizacije omenjene 
pogodbe in njeno preseganja za 1% na letnem 
nivoju. Za doseganje tega cilja smo pozvali vse 
predstojnike oddelkov, da so izdelali dinamične 
mesečne plane za posamezne oddelke in jih s 
tem aktivno vključili v to aktivnost sanacije. Se-
veda je vpliv planiranja po posameznih oddelkih, 
glede na vrsto dejavnosti, precej različen. Največ-
ja možnost je na oddelkih s pretežno elektivnimi 
programi, precej manjša pa na oddelkih, kjer je 
večji delež urgentnih obravnav. Vodstva oddel-
kov so tako aktivno vključena v uresničevanje 
tega cilja, sanacijska uprava pa je dobila orodje za 
spremljanje realizacije in predlaganje korektivnih 
ukrepov. Med slednje vsekakor sodijo predlogi 
za pravočasno prestrukturiranje programov, kjer 
bomo ugotavljali nezmožnost planirane realiza-
cije in istočasno zagotavljanje pogojev za dose-
ganje planov. Slednje je posebej pomembno na 
področjih, kjer prihaja do neposrednega sode-
lovanja različnih oddelkov in različnih poklicnih 
skupin.

Na osnovi podatkov o stornacijah opravljenih sto-
ritev za zadnje leto v višini skoraj 600.000 €, smo 
pripravili aktivnosti za zmanjšanje tega deleža, ki 
vključujejo analizo vzrokov, zagotovitev strokov-
no usposobljenih kadrov za kodiranje zdravstve-
nih storitev in njihovo neposredno vključitev v 
obračune po posameznih oddelkih. Najprej bodo 
aktivnosti potekale na področjih, kjer so bile ugo-
tovljene nepravilnosti, sledile bodo storitve z naj-
višjimi utežmi in nato specialistične ambulantne 

storitve, kjer je predvsem velik kumulativni obseg 
dela. 

Ker na osnovi analiz specialističnih ambulantnih 
programov ugotavljamo, da je glavni razlog za 
nedoseganje planov deficit zdravniškega kadra, 
bomo v okviru sanacije izvajali aktivnosti za za-
gotovitev specialistov urgentne medicine na de-
loviščih v Urgentnem centru Celje (UCC), kjer so 
zdaj v pomembnem deležu svojih letnih obve-
znosti vključeni specialisti bolnišničnih stok. Na 
kirurških in internističnih oddelkih je bilo v letu 
2017 opravljenih skupaj po več kot 13.000 ur na 
vsakem področju, od tega skoraj 70% s strani bol-
nišničnih specialistov. Eden od ciljev sanacije je 
znižanje tega deleža za 70% do konca leta 2021. 
Z zagotovitvijo standardiziranih preiskav za 5 naj-
pogostejših diagnoz v posameznih enotah UCC, 
pa želimo znižati stroške laboratorijskih in mikro-
bioloških preiskav.

Vsaj deloma želimo znižati deficit zdravniškega 
kadra tudi z optimizacijo delovanja konziljarne 
službe. Na osnovi analize stanja, informatizacije 
celotnega procesa in noveliranja navodil, želimo 
zmanjšati nepotrebne napotitve in s tem zagoto-
viti večjo razpoložljivost zdravniškega kadra na 
matičnih oddelkih. 

V okviru Ministrstva za zdravje (MZ) se je v letu 
2017 začel projekt spremljanja izkoriščenosti dra-
ge medicinske opreme. Sama metodologija sicer 
še ni dokončno usklajena, a v Sb Celje se zaveda-
mo pomena tega projekta pri obvladovanju stro-
škov. Trenutno imamo na seznamu 69 kosov me-
dicinske opreme, kamor sodi večina radioloških 
in ultrazvočnih aparatov. Sodelovanje v projektu 
je pogoj za sofinanciranje opreme s strani MZ, se-
veda pa tu vidimo tudi možnost za optimiziranje 
stroškov vzdrževanja in pridobivanje potrebnih 
informacij za nabavo nove opreme. V okviru sa-
nacije je cilj spremljanje izkoriščenosti posame-
znih kosov drage medicinske opreme s pomočjo 
elektronskih evidenc, zagotovitev optimalne iz-
koriščenosti in vzdrževanja. Z ustreznimi navo-
dili in izdelavo informacijskih orodij načrtujemo 
vzpostavitev sistema do konca leta 2018.

Operacijske dvorane sodijo med najbolj komple-
ksne organizacijske enote vsake bolnišnice, saj  se 
v njih prepletajo aktivnosti številnih oddelkov in 
poklicnih skupin. Zaradi visokih fiksnih stroškov, 
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zagotavljane optimalne izkoriščenosti opreme in 
prostorov je poseben poudarek na organizaciji 
dela. V ta namen smo že novelirali organizacij-
ske navodila za organizacijo operacijske dejav-
nosti, kamor smo vključili pripravo operativnih 
programov, njihovo spreminjanje, jasno definirali 
pristojnosti organizatorjev in določili kazalnike 
spremljanja učinkovitosti , ki so usklajeni s spreje-
to metodologijo s strani MZ. Kot ključni kazalnik 
je določena izkoriščenost operacijskih dvoran, ki 
bo osnova za oceno dela organizatorjev in delitev 
operacijskih kapacitet posameznim oddelkom. 
Podobna navodila bomo pripravili tudi za organi-
zacijske enote, ki so po organizaciji dela podob-
ne operacijskim dvoranam. V letu 2018 bosta to 
predvsem katetrski in angiografski  laboratorij. Za 
vsako enoto bomo letno določali ciljne vrednosti  
glavnih kazalnikov in sprejemali ukrepe za njiho-
vo izboljševanje.

Med pomembne cilje sanacije sodi tudi poveče-
vanje deleža dnevnega hospitala, ki smo ga sicer 
v Sb Celje v preteklih letih na številnih področ-
jih že uvedli, dejstvo pa je, da imamo še nekaj 
programov, kjer bi to obliko še lahko uvedli saj 
je že uveljavljena tako v Sloveniji kot v tujini. S 
predstojniki posameznih oddelkov bomo skupaj 
identificirali potencialne programe in prehod na 
enodnevni hospital vzpostavljali postopno in s 
posebno skrbjo za varnost in kakovost obravnav.
Tudi v prihodnjih letih želimo slediti trendom za-
poslovanja novih specialistov, ki jih imamo zad-
njih nekaj let. S temi zaposlitvami bomo zmanjše-
vali potrebo po pogodbenih sodelavcih iz drugih 
ustanov in se še bolj opirati na lastne kadre. V ta 
del sodi tudi aktivno iskanje ustreznih strokovnja-
kov na področjih, kjer imamo večje obsege dela 
preko podjemih pogodb.

Med ključne ukrepe sanacije vsekakor sodijo po-
stopki informatizacije osnovnih procesov zdra-
vstvene obravnave. še v letošnjem letu bomo 
izvajali aktivnosti za zagotovitev brezpapirnega 
delovanja na nivoju specialistične ambulantne 
dejavnosti, kjer trenutno porabimo veliko delov-
nih ur za delo brez pomembne dodane vrednosti 
kot je zbiranje in urejanje kartonov z medicinsko 
dokumentacijo. Ob tem pa si ustvarjamo doda-
tne težave zaradi potreb po zagotavljanju arhivov 
za tekoče delovanje ambulant, ki se ob vprašanju 
dolgoročnega arhiviranja še potencirajo. Names-
to vlaganja sredstev v razvoj temeljne dejavnosti, 

tako veliko sredstev namenjamo v kilometrom 
arhivskih polic in tonam pisarniškega materiala. V 
okviru sanacije bomo vzpostavili tudi elektronsko 
komunikacijo s primarnim nivojem in s tem do-
segli dva cilja –  zmanjšanje nepotrebnih napoti-
tev na sekundarni nivo in s tem neposreden vpliv 
na skrajšanje čakalnih dob in istočasno možnost 
pridobitve dodatnih finančnih sredstev. 

Naj na  koncu še enkrat poudarim pomen pridobi-
vanja novih programov, ki bodo, ob upoštevanju 
ekonomske upravičenosti ob uvajanju in ustre-
znem nadzoru tudi v kasnejših fazah, zanesljivo 
pomembno vplivali na celoten proces sanacije. 
Kljub temu, da jih zaradi usmeritev sanacijske-
ga odbora v sam program nismo mogli uvrstiti, 
sem na osnovi poznavanja potenciala bolnišnice 
in njenih zaposlenih, prepričan, da bodo te aktiv-
nosti eden od bistvenih procesov, ki bodo vodili 
k zagotavljanju pogojev za poslovno in plačilno 
stabilnost bolnišnice. Hkrati pa bomo s stalnim 
razvojem strokovnega dela na področju medici-
ne uresničevali naše poslanstvo, ki je zagotavlja-
nje kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev za 
prebivalce, katerim je namenjena Sb Celje.

Mag. Hilda Maze
Zdravstvena nega pred-
stavlja pomemben del pri 
izvajanju zdravstvenih sto-
ritev, tako z vidika števila 
zaposlenih, kot uporabe 
zdravstvenega in potrošne-
ga materiala. Kljub temu, da 
velikokrat rečemo, da nismo 
mi tisti, ki naročamo posa-
mezne storitve, smo po dru-

gi strani tisti, ki jih naredimo. 

Prenova procesov hospitalne dejavnosti je 
ukrep, pri katerem bo ključnega pomena sodelo-
vanje glavnih medicinskih sester in predstojnikov 
oddelkov, saj so prav oni tisti, ki lahko identifici-
rajo probleme in nanje aktivno vplivajo. Prenova 
procesov je nujno potrebna, saj imamo po infor-
macijah z oddelkov vsako leto več dela. Dejansko 
bomo morali pogledati, kaj je bilo dodano in kaj 
je mogoče izločiti. Popis procesov bo pokazal, kaj 
je narejeno dobro in kaj ne. Pri popisu procesov si 
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bomo morali odgovoriti na več vprašanj:
•	 zakaj	nekaj	delamo,
•	 kaj	naredimo,
•	 kdaj	naredimo,
•	 kdo	to	naredi,
•	 kje	naredimo.

Na ta način se bomo seznanili, kje prihaja do po-
novitev, ozkih grl, katera aktivnost ima dodano 
vrednost ali je nima itd. 

Optimizacija procesa specialistične ambulan-
tne dejavnosti bo nedvomno močno spreme-
nila delo in obravnavo pacientov v ambulantah. 
Sploh medicinske sestre veliko časa porabijo za 
pripravo dokumentacij naročenih pacientov. Iš-
čejo jo v priročnih arhivih ali v glavnem arhivu. 
Po zaključenem pregledu oziroma ambulantni 
obravnavi je treba dokumentacijo zopet pospra-
viti. Z informatizacijo procesa bodo te aktivnosti 
odpadle.

Zmanjšanje količinske porabe materiala je z 
vidika medicinskih sester težko doseči, saj smo 
vsi prepričani, da varčujemo že od nekdaj. če pa 
pogledamo npr. zavedena neskladja pri presojah 
kontaktne izolacije, se hitro izkaže, da še imamo 
rezerve, saj bi pri vsakem izoliranem pacientu 
lahko imeli material zgolj za en dan, a ni tako, kar 
so pokazale ugotovitve raziskave iz leta 2016. Do 
podobnih ugotovitev prihajajo tudi drugje. V raz-
iskavi, opravljeni v ZDA, je bilo ugotovljeno, da je 
strošek prevelike količine materiala na pacienta v 
izolaciji 50 dolarjev. To so priložnosti za zmanjša-
nje stroškov, ki nič ne stanejo, le našo pozornost 
je treba usmeriti v pravo smer. 

Nedavno je bil zaključen razpis za materiale za os-
krbo kronične rane. Tatjana Dvoršak je pripravila 
navodila za njihovo uporabo, v katerih natančno 
opisuje sestavo, indikacije za uporabo, način de-
lovanja, posebnosti in pogostost menjave. Navo-
dila so objavljena na intranetni strani bolnišnice, 
trenutno poteka predstavitev po oddelkih. Na 
podoben način bomo uvajali tudi druge materi-
ale, saj verjamemo, da je le njihovo dobro pozna-
vanje ključ do pravilne in nenazadnje učinkovite 
uporabe.

Za zmanjšanje količinske porabe materiala so 
pomembni roki uporabnosti. Torej bomo po eni 
strani na oddelkih povečali nadzor nad zalogami, 

po drugi strani pa omogočili menjavo materialov 
s slabimi roki med oddelki. Naš skupni cilj je vse-
kakor vzpostaviti sistem pravih zalog na oddelku 
in spremljanja materiala po pacientu. 

Zaposleni v zdravstveni negi predstavljamo naj-
močnejšo poklicno skupino v bolnišnici, zato bo 
naš prispevek še kako opazen. četudi posamezni 
materiali, s katerimi delamo, niso dragi, so stroški, 
ko ceno pomnožimo s količino, zelo visoki.

Damjana Medved Arbeiter
Sanacijski program Sb Celje, 
ki ga sestavljata analiza sta-
nja in akcijski načrt ukrepov, 
obsega preko 300 tiskanih 
strani besedila in podatkov 
v obliki tabel in drugih pre-
glednic ter številne priloge 
in daje široko sliko dela in 
poslovanja Splošne bolni-
šnice Celje v preteklih petih 

letih ter iz tega izhajajoče ukrepe. 

številni cilji, ukrepi in aktivnosti, zapisani v sana-
cijskem programu, s kazalniki in izračuni v tabe-
lah in besedilih bodo osnova za naše delovanje v 
prihodnjih štirih letih. Pri tem se postavljajo šte-
vilna vprašanja, predvsem nas zanima, kaj lahko 
od tega pričakujemo zaposleni in pacienti, kako 
bo sanacija vplivala na naše delo, na obseg in 
kakovost zdravstvenih storitev in kakšen bo na-
daljnji razvoj bolnišnice in zaposlenih. Vse to so 
vprašanja, ki so usmerjena v prihodnost bolnišni-
ce, zaposlenih in njihovih družin, predvsem pa v 
odgovornost bolnišnice do pacientov. 

Sanacijski odbor je kot ključni cilj sanacije iz-
postavil ekonomsko vzdržno in samostojno delo-
vanje bolnišnice ob sočasni zadostni kakovosti in 
varnosti zdravstvene obravnave, pri čemer ukrepi 
sanacije ne bodo negativno vplivali na kakovost 
in varnost zdravstvene obravnave oziroma bodo 
prispevali k dvigu kakovosti in varnosti, ki tako 
ostajata naša vodilna usmeritev.

Izhodišča sanacijskega odbora so na kadrovskem 
področju usmerjena v zmanjšanje obsega bolniš-
ke odsotnosti in zmanjšanje obremenitev zapo-
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slenih z usmeritvijo v krepitev ukrepov na podro-
čju preventive in zdravja na delovnem mestu ter 
spremembo organizacijske strukture. širok nabor 
aktivnosti bo vključeval tako strokovni kot tudi 
upravni del zaposlenih v bolnišnici in bo v teku 
njihovega izvajanja zahteval dodatno delo, ki bo 
usmerjeno v spremembe. 

Moje naloge bodo vezane predvsem na koordi-
nacijo izvajanja ukrepov sanacijskega programa, 
ki je tudi terminsko začrtan, izvajanje posame-
znih aktivnosti v sodelovanju z ostalimi nosilci in 
izvajalci ter na izvedbo ukrepa »Posodobitev or-
ganiziranosti bolnišnice«. Prva aktivnost iz nave-
denega ukrepa je »Izdelava analize obstoječega 
stanja«, ki je že zaključena. 

Na podlagi te analize, ostalih usmeritev sanacij-
skega odbora in potreb dela pa v okviru sanacij-
ske uprave nadaljujemo s pripravo nove organiza-
cijske sheme. Organiziranost in organizacija dela 
je bila v letih 2016 in 2017 večkrat predmet kritič-
nih razprav na Svetu zavoda Sb Celje in ocen, da 
je organizacija bolnišnice preširoko zastavljena, 
da ima preveliko število organizacijskih enot ter 
preveč vodij na vodstvenih delovnih mestih ali 
s položajnim dodatkom. Po stanju iz maja 2018 
ima Sb Celje zaposlenih 2023 delavcev. Razveja-
na organizacijska struktura bolnišnice brez upo-
števanja sanacijske uprave obsega tri osnovne 
nivoje vodenja. Na najvišjem nivoju vodenja je v 
medicinskem delu medicinsko področje, na ne-
medicinskem delu sektor, naslednji nivo je odde-
lek oziroma služba, na tretjem nivoju pa so znot-
raj oddelkov odseki, znotraj služb pa referati. Na 
prvem nivoju vodenja imamo 13, na drugem 63 
in na tretjem 111 organizacijskih enot. 

številne organizacijske enote, predvsem na tret-
jem nivoju vodenja, niso aktivne, nimajo zapo-
slenih ali v njih ne poteka ločen delovni proces; 
v nekaterih organizacijskih enotah pa je število 
zaposlenih manjše od pet delavcev. Organizacij-
ske enote na področju zdravstvene dejavnosti 
imajo praviloma dve odgovorni osebi – zdravnika 
in medicinsko sestro, kar vodi do velikega števila 
vodij: 95 zaposlenih s položajnim dodatkom in 50 
delavcev na vodstvenih delovnih mestih. 

Usmeritve sanacijskega odbora, ki jih moramo 
upoštevati pri posodobitvi organizacije, so us-
merjene v organizacijske enote brez zaposlenih 

ali z manj kot petimi zaposlenimi, v njihovo pre-
oblikovanje ali združevanje manjših organizacij-
skih enot v večje, zmanjševanje števila vodij in 
natančnejšo določitev njihovih pristojnosti s po-
udarkom, da so vodje tisti, ki vodijo in organizi-
rajo delovne procese. V procesu prenove organi-
zacijske strukture bo s premišljenimi ukrepi treba 
zagotoviti večjo povezanost posameznih delov 
sistema organizacije ter razmejiti in okrepiti od-
govornost vodij (predstojniki, glavne sestre, vod-
je sektorjev in služb) za izvajanje delovnih pro-
cesov in poslovanje. Prenovljeno organizacijsko 
strukturo bo treba prenesti v Statut Sb Celje ter 
notranje organizacijske akte. V proces bodo vklju-
čeni različni deležniki, tako vodje kot sindikati, 
odgovornost za pripravo in uvedbo sprememb 
pa je seveda na strani sanacijske uprave. 

Za uspešno uveljavitev nove organizacijske struk-
ture bo treba med vodstvenimi delavci vzpostavi-
ti, uveljaviti in krepiti organizacijsko kulturo, ki bo 
prepoznala prednosti nove organizacije in v njej 
aktivno sodelovala. Prve aktivnosti na področju 
izobraževanja za vodenje in komuniciranje so že 
bile izvedene. Odzivi zaposlenih, ki so sodelovali 
v izobraževanju in delavnicah, so zelo pozitivni in 
kažejo našo pripravljenost na nove izzive in nalo-
ge, zato bom s tem nadaljevali. Vodje in ostali za-
posleni, ki bodo poznali cilje Sb Celje, svojo vlogo 
v sistemu in to tudi sprejemali, bodo lahko vse to 
prenašali na svoje sodelavce ter uspešno in tvor-
no sodelovali pri izvajanju ciljev Sb Celje.
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NADOMESTNA NOVOGRADNJA 
SPLOšNE bOLNIšNICE CELJE
Splošno bolnišnico Celje sestav-
ljajo starejši in novejši objekti. 
Medtem, ko je bila leta 2008 do-
končana modernizacija bolni-
šnice s približno 30 let trajajočo 
izgradnjo centralnega bolnišnič-
nega objekta, še vedno večji del 
zdravstvene dejavnosti poteka v 
starem delu bolnišnice v objektih, 
katerih starost sega tudi do čas-
titljivih 130 let. Zaradi prostorske 
stiske predvsem v internističnih 
dejavnostih so pacienti namešče-
ni tudi na hodnikih, kar poveču-
je tveganja bolnišničnih okužb, 
hkrati pa se kažejo še negativni 
vplivi na podaljševanje čakalnih 
dob zaradi neustrezne razporedi-
tve bolniških postelj v okviru ob-
stoječih bolnišničnih prostorov. 
Stari del bolnišnice tako postaja 
vse manj primeren za zdravstve-

ne in spremljajoče dejavnosti. 
Projekt Nadomestna novo-
gradnja Splošne bolnišnice Celje 

predstavlja dolgoročno rešitev za 
nadaljnji prostorski in strokovni 
razvoj bolnišnice ter nadgradnjo 
programa zdravstvene dejavnosti 
bolnišnice v smeri izpolnjevanja 
spremenjenih pričakovanj upo-
rabnikov zdravstvenih storitev 
zaradi spremenjenih demograf-
skih trendov. Z vidika etapnosti 
napredovanja gradnje bo projekt 
izveden v štirih etapah: etapa 0 – 
pripravljalna dela ter etape 1, 2 in 
3. Vsaka od teh treh etap zajema 
novogradnjo, zunanjo ureditev, 
nabavo in montažo opreme, pre-
selitve osebja ter rušitve dotraja-
nih objektov, kjer se bodo sprosti-
le površine za gradnjo naslednje 
etape (slika 1). 

Vse tri etape v končnem stanju 
sestavljajo z obstoječim rume-
nim delom bolnišnice zaključeno 
enovito funkcionalno celoto.

Po dokončanju UCC, ki je del na-
domestne novogradnje (etapa 1a 
minimalna), in nekaterih v prete-

Slika 1: Situacija z označenimi etapami gradnje 
(vir: Komunaprojekt d.d., PGD april 2011)

Slika 2: Pogled iz zahodne smeri –
Končno stanje kompleksa po nadomestni novogradnji in rušitvah
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klosti že opravljenih pripravljal-
nih delih (etapa 0) je bilo treba v 
zadnjem obdobju vso pozornost 
usmeriti v nadaljevanje investi-
cijskega procesa. V ta namen je 
bila najprej izdelana novelacija 
investicijskega programa, ki jo je 
potrdilo Ministrstvo za zdravje. 
Ocenjena vrednost investicije v 
tekočih cenah po novem znaša 
104.295.677,20 EUR z DDV in ne 
vključuje že narejenih del (etape 
1a minimalne in etape 0). Ker se je 
predvidena finančna konstrukcija 
zaradi ponovne vključitve vseh 
etap novogradnje in implemen-
tacije realnih tržnih cen iz pravkar 
končanih primerjalnih investicij 
(zgrajeni urgentni centri, druge 
investicije v zdravstvu) povečala 
za več kot 20 %, je projekt morala 
potrditi tudi Vlada Republike Slo-
venije s predhodno pridobitvijo 
soglasja MF.

Lokacija nove postaje medicinskih plinov 
(med pralnico in transformatorsko postajo 1)

V proračunu je za financiranje 
projekta v obdobju 2017–2021 v 
ta namen predvidena naslednja 
dinamika (tabela zograj) uporabe 
finančnih virov.

Na podlagi zagotovljenih virov 
financiranja je Ministrstvo za 
zdravje izdalo dva sklepa o pri-
četku postopka oddaje javnega 
naročila: 

- »Etapa 0« – »Izvedba preosta-
lih pripravljalnih del (postaja 
medicinskih plinov in elek-
tro-transformatorske postaje) 
v zvezi z nadomestno novo-
gradnjo v Splošni bolnišnici 
Celje« – ocenjena vrednost 3,3 
mio EUR z DDV.  

- »Etapa 1« – »Izvedba prve eta-
pe nadomestne novogradnje 
v Splošni bolnišnici Celje« – 
ocenjena vrednost 23,9 mio 

EUR z DDV. Glede na razpo-
ložljiva sredstva in planirano 
dinamiko financiranja v načrtu 
razvojnih programov obsega 
predmet tega javnega naro-
čila izgradnjo etape 1 do tret-
je podaljšane gradbene faze 
(konstrukcija, fasada, streha, 
stavbno fasadno pohištvo, 
energetika, komunalno opre-
mljanje, komunikacije, podze-
mni hodnik do infekcijskega 
oddelka, heliport) vključno s 
finaliziranim in opremljenim 
pritličjem (dnevna bolnišnica). 
Po končanih delih bo nadalje-
vanje finalizacije in izgradnje 
ostalih dveh etap potekalo 
sukcesivno na podlagi razpo-
ložljivih proračunskih sredstev 
v prihodnosti. 

Trenutno stanje zgoraj navedenih 
javnih razpisov na dan priprave 
tega prispevka je naslednje. Za 
etapo 0 je že bil objavljen javni 
razpis in opravljeno odpiranje po-
nudb. V jeseni lahko pričakujemo 
pričetek gradbenih del. Za etapo 
1 pa se na podlagi izdelane inve-
sticijske dokumentacije, pridob-
ljenega financiranja, umestitve 
objekta v prostor, pridobljenega 
gradbenega dovoljenja in izde-
lane projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovolje-
nja pripravljajo kakovostne teh-
nične specifikacije za samo grad-
njo. Z načrti se je strokovni svet v 
maju 2018 seznanil in jih podpira. 
če bo potekalo javno naročanje 
za etapo 1 brez večjih zapletov, 
lahko do leta 2021 ob nespreme-
njeni dinamiki financiranja priča-
kujemo realizacijo načrtovanih 
ciljev, pri čemer bosta nadaljeva-



21TO JE SBC

Fasadni pogled obstoječe transformatorske postaje 1, ki se nadgradi za eno nadstropje

nje finalizacije prve etape in izgradnja ostalih dveh 
etap nadomestne novogradnje potekala sukcesiv-
no na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev 
po letu 2021.

Mag. Dejan Žohar, 
univ. dipl. inž. el.

Sektor za investicije, 
preskrbo in vzdrževanje

RAVNANJE S TOPLOTNO IN ELEKTRIčNO 
ENERGIJO V SPLOšNI bOLNIšNICI CELJE
Evropska unija zaradi neugodnih podnebnih spre-
memb finančno spodbuja ukrepe učinkovite rabe 
energije (URE), da bi tako prispevala k zmanjšanju 
izpustov toplogrednih plinov. K tem prizadeva-
njem sta pristopila tudi ministrstvo za zdravje, ko 
se je odločilo za energetsko sanacijo svojih stavb, 
ter država, ki preko Borzena s finančno podpor-
no shemo podpira proizvodnjo elektrike z viso-
ko učinkovito soproizvodnjo toplote in elektrike 
(SPTE). Na podlagi obeh spodbud smo v Splošni 
bolnišnici Celje pristopili k projektu energetske 
sanacije. V prispevku je predstavljena investicija 
skozi ves projektni cikel – načrtovanje, izvedba in 

obratovanje. Projektni tim je projekt uspešno in 
učinkovito dokončal, kar dokazujeta tudi pode-
ljeni energetski nagradi Časnika Finance za ener-
getsko učinkovit projekt 2015 in energetsko učin-
kovito podjetje ali ustanovo 2018. Eksploatacija 
projekta nam sedaj omogoča bistvene energet-
ske in finančne prihranke pri ravnanju s toplotno 
in električno energijo.

1 Uvod
V bolnišnici smo problematiki učinkovite rabe ener-
gije že pred časom namenili posebno pozornost.  
Že prvi energetski pregled (POP 1998) je pokazal, 
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da so stroški rabe energije znašali približno dva 
odstotka vsega prihodka bolnišnice. Vsi trendi so 
nakazovali, da bodo stroški zemeljskega plina in 
električne energije z leti le naraščali, hkrati pa se bo 
zaradi širjenja zdravstvene dejavnosti povečevala 
tudi raba energije. Ugotovitve so kazale na to, da 
ima kompleks bolnišnice precej možnosti za učin-
kovito rabo energije, saj je ugodno razmerje med 
porabo toplotne in električne energije omogočalo 
implementacijo proizvodnje energije iz obnovljivih 
virov (OVE) oz. učinkovite rabe energije (URE). Za-
radi omejenosti finančnih virov smo najprej izvajali 
organizacijske in druge manjše sanacijske ukrepe, ki 
so prinašali le manjše energetske in finančne učin-
ke. šele možnost pridobitve nepovratnih sredstev 
za delno financiranje večjih investicijskih ukrepov 
na področju energetskih sanacij v letu 2009 nas je 
spodbudila k nameri za izvedbo večjih ukrepov za 
učinkovito rabo energije, med njimi tudi vgradnjo 
naprav za soproizvodnjo toplote in električne ener-
gije (SPTE). V ta namen je bil imenovan projektni 
tim, ki se je lotil izredno kompleksnega izziva. Kako 
v danem in omejenem času do leta 2013 izvesti 
vsebinsko obsežen projekt in najti tehnične rešitve 
med izrednim številom zahtevanih energetskih ci-
ljev, nizko stopnjo konkretizacije obsega del, ome-
jenimi finančnimi viri bolnišnice, omejitvami javno-
naročniške zakonodaje, omejenim časom črpanja 
nepovratnih sredstev, ohlapnimi predpostavkami 
o možnosti pridobitve obratovalnih podpor ter čim 
krajšim rokom povračila investicije glede na zastav-
ljene energetske in finančne prihranke.

2 Projekt energetske sanacije 
Poleg že omenjenih tveganj je obseg nameravane 
energetske sanacije v bolnišnici narekovalo pred-
vsem ravnotežje med priložnostjo za dokončno ure-
ditev stanja v energetiki in razpoložljivostjo lastnih 
finančnih sredstev bolnišnice, saj so bila nepovrat-
na sredstva namenjena le delnemu sofinanciranju 
projekta. Zaradi tega smo prijavili zgolj naslednje 
sklope projekta:
•	 izdelavo	 projektne	 dokumentacije	 in	 izvajanje	

svetovalnega inženiringa vključno z izdelavo po-
zitivnega poročila o doseganju namena in ciljev 
projekta;

•	 delno	obnovo	ovoja	dveh	stavb	(Gizela,	T-objekt),	
delno obnovo pročelja, stavbnega pohištva in 
streh;

•	 zamenjavo	šestih	klimatskih	naprav	(z	rekupera-
torji odpadnega zraka in frekvenčno regulacijo);

•	 rekonstrukcijo	oddelka	za	patologijo	 (vključno	z	

ovojem stavbe in vgradnjo klimatske naprave);
•	 obnovo	primarne	energetske	oskrbe	z	vgradnjo	

dveh enot soproizvodnje toplote in električne 
energije (SPTE) ter hladilnega absorberja, zame-
njavo dveh parnih kotlov v kotlovnici in posodo-
bitvijo sedmih toplotnih podpostaj. 

Skupna vrednost projekta je bila ob zaključku 
ovrednotena na 7.020.400,16 EUR. Operacijo je del-
no financirala Evropska unija, in sicer iz kohezijske-
ga sklada1. bolnišnica je bila upravičena do nepo-
vratnih sredstev v višini 2.942.760,56 EUR, od tega 
je bilo 85 odstotkov namenskih sredstev EU, ostalih 
15 odstotkov pa slovenske udeležbe sredstev za 
kohezijsko politiko. Razliko med celotno skupno 
vrednostjo projekta in nepovratnimi sredstvi je fi-
nancirala bolnišnica.
Izvedbena faza projekta je potekala od leta 2009, 
ko smo začeli pripravljati projektno nalogo, idej-
ne projekte in investicijsko dokumentacijo, izvedli 
javne razpise za posamezne sklope, zagotavljali 
financiranje in izvajanje del, vse do avgusta 2013, 
ko se je končala primopredaja zadnjih opravljenih 
del (vključno s SPTE). Projekt je prešel v obratovalno 
fazo 8. novembra 2013, ko so bila nakazana zadnja 
nepovratna sredstva. Od takrat spremljamo dose-
ganje merljivih ciljev operacije.
Projektni tim smo ob podpori vodstva bolnišnice in 
tesnem sodelovanju sodelavcev v bolnišnici za na-
men doseganja energetskih ciljev in osredotočenje 
na ključno tehnološko posebnost – SPTE, v najož-
jem obsegu sestavljali: vodja projekta Dejan Žohar, 
sodelavec Hinko Zupanc, svetovalni inženir Matjaž 
Hedžet (IbJ Celje, d. o. o.), skrbnik centralno nadzor-
nega sistema Gregor Jenko (TechnoSoft Velenje, d. 
o. o.) in vodja izvedbenih del na področju primarne 
energetske oskrbe Zoran Krajnc (Rudis, d. o. o. Trbo-
vlje).

3 Rezultati projekta 
V tabeli 1 sta prikazana dva bistvena merljiva cilja 
projekta, ki sta povzeta po poročilu o doseganju 
merljivih ciljev operacije (IbJ 2015). Vsi kazalniki so 
bili podrobno predstavljeni na 17. dnevih energeti-
kov (časnik Finance 2015). V stolpcu »predvideno« 
so tiste vrednosti kazalnikov, ki so bile predvidene 
ob zaključku sanacije, vrednosti v stolpcu »doseže-
no« pa so izmerjene vrednosti kazalnikov v prvem 

1 Operacijo smo izvedli v okviru Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete 
»Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in 
trajnostna gradnja stavb«.
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letu obratovanja ob upoštevanju temperaturnega 
primanjkljaja in širitvi dejavnosti bolnišnice. Iz po-
datkov je razvidno, da smo v bolnišnici celo presegli 
merljive cilje, tako pri predvidenem prihranku to-
plotne in električne energije, kot tudi pri proizvo-
dnji električne energije iz SPTE. Nadalje smo doseg-
li tudi pomembne finančne prihranke pri stroških 
energije, in sicer v višini približno 650.000 EUR na 
letni ravni v primerjavi s predhodnim letom, ko še ni 
bila opravljena sanacija. Ocenjujemo, da smo na po-
dročju okolja prihranili približno 3.320 ton izpusta 
CO2 na letni ravni, in sicer zaradi zmanjšanja rabe 
električne energije 417 ton, zaradi zmanjšanja rabe 
toplote 525 ton in zaradi vgradnje SPTE 2.378 ton. 

Tabela 1: Predvidena in dosežena vrednost kazalnikov projekta 
po sanaciji

Opis kazalnika Enota Predvideno Doseženo
Raba toplote 
in električne 
energije po 
sanaciji

MWh/a 25.912,6       25.101,0     

Proizvodnja 
električne 
energije iz 
soproizvodnje/
trigeneracije

MWh/a 6.400,0 8.290,6

Kot smo predvideli, se je v naslednjih letih obrato-
vanja tudi dejansko izkazalo, da ima največji vpliv 
na merljive cilje ter energetske, okoljske in finanč-
ne prihranke prav sočasna proizvodnja toplotne 
in električne energije (SPTE) s kombinacijo hladil-
nega absorberja, zaradi česar lahko vgrajena opre-
ma deluje skozi vse leto, tako pozimi kot poleti. Pri 
prizadevanju za maksimalni možni izkoristek in čas 

obratovanja SPTE je namreč zelo pomembno, da je 
v bolnišnici vseskozi zagotovljen ponor toplotne 
energije, s katerim je omogočeno hlajenje elek-
tričnih agregatov. Pozimi takšnega ponora ni pro-
blem zagotoviti, drugače pa je poleti. Zaradi potreb 
po zagotavljanju hladilne energije v vročih mese-
cih se je glede na analizo ekonomičnosti izkazalo, 
da je proizvedeno toploto iz sistema SPTE smisel-
no uporabiti za tehnološko gretje sanitarne tople 
vode, preostanek toplote pa uporabiti v hladilnem 
absorberju. Zato hladilni absorber zaradi svojega 
majhnega hladilnega števila ne obratuje vseskozi 
v maksimalni možni meri, temveč proizvaja le toli-
ko hladu, kot ga lahko pretvori iz ostanka toplote iz 
SPTE. Preostale potrebe po hladu zaradi optimiza-
cije stroškov v bolnišnici pokrivamo z električnimi 
hladilnimi kompresorji.

Z izvedbo sanacije je v bolni-
šnici pravzaprav postal edini 
vstopni energent zemeljski 
plin. Iz njega preko kotlovni-
ce pridobimo vso potrebno 
tehnološko paro in ogreva-
nje, z obratovanjem SPTE pa 
še ogrevanje sanitarne vode s 
preostalo toploto ter večji del 
električne energije. Vso proi-
zvedeno električno energijo 
iz SPTE v glavnem porabimo 
za lastne potrebe bolnišni-
ce, zaradi dnevnega nihanja 
porabe pa razlike po potrebi 
dokupimo ali prodamo. Kljub 

 
Slika 1: Trendi stroškov energije

Nagrada za energetsko učinkovito podjetje ali ustanovo leta 
2018



24 TO JE SBC

stalni rasti zdravstvene dejavnosti, širjenju uporab-
nih površin in večanju števila električne opreme se 
je v času eksploatacije projekta izkazalo, da je pora-
ba električne in toplotne energije od sanacije dalje 
konstantna oz. le rahlo narašča. Presenetljivo dru-
gače pa je s stroški. Slika 1 prikazuje, kakšno je giba-
nje stroškov energije od leta 2003 do leta 2017. Do 
izvedbe sanacije so stroški naraščali, nato so se ob 
izvedbi pričakovano znižali na raven iz leta 2004. Po 
izvedeni sanaciji pa so stroški presenetljivo še nap-
rej upadali, kar lahko ob dejstvu, da je bila porablje-
na energija skoraj konstantna, pripišemo le padanju 
cen na trgu energentov – predvsem zemeljskega 
plina. če upoštevamo ob nakupu energentov še 
druge finančne učinke, kot na primer trošarine, 
obratovalne podpore, vzdrževalni in obratovalni 
stroški ipd. (vijolična krivulja), znašajo skupni stro-
ški za energijo v letu 2017 približno 1 mio EUR, kar 
pomeni manj kot en odstotek  vsega prihodka bol-
nišnice.

4 Sklep
Prispevek opisuje ravnanje bolnišnice s toplotno in 
električno energijo od leta 1998 do današnjega dne. 
Doseženi rezultati energetske sanacije so pokazali, 
da je bil projekt uspešen in učinkovit tako energet-
sko kot tudi ekonomsko in okoljsko. Stanje v času 
eksploatacije projekta nam ustvarja nadaljnje pri-

ložnosti za izvajanje ukrepov učinkovite rabe ener-
gije. V času obratovanja SPTE žal dodatni ukrepi s 
področja OVE (kot na primer sončna energija) niso 
mogoči, saj trenutna proizvodnja toplote in elektri-
ke deluje na skrajni meji zagotavljanja električnega 
in toplotnega ponora v bolnišnici, zato s takšnimi 
ukrepi ne bi dodatno prispevali k nadaljnji optimi-
zaciji ravnanja z energijo. Nove možnosti vidimo v 
izvedbi pasivnih ukrepov in morebitni optimizaciji 
sekundarnih sistemov energetske oskrbe. S projek-
tom obnove ovoja centralne bolnišnične stavbe se 
nameravamo prijaviti na nov »evropski« razpis ko-
nec tega leta (Ministrstvo za infrastrukturo 2018), 
ob tem pa predložiti noveliran razširjeni energetski 
pregled, projektno dokumentacijo in investicijsko 
dokumentacijo, v kateri bo tudi tokrat zajeta obve-
zna lastna finančna soudeležba. Projektni tim, ki je 
pridobil pomembne izkušnje pri predhodnem pro-
jektu, se bo moral nujno delno preimenovati, saj žal 
nekaterih med tistimi, ki smo sodelovali v prvi ener-
getski sanaciji, ni več med nami, nekateri pa bodo 
imenovani na podlagi novih javnih razpisov. Kljub 
temu optimistično zremo v prihodnost z mislijo, da 
je bilo njihovo delo spodbuda za nadaljnje uspešno 
in učinkovito delo na tem področju.

Mag. Dejan Žohar, univ. dipl. inž. el.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Nagrada za energetsko učinkovit projekt leta 2015
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PREJEM AKREDITACIJE PO AACI IN 
CERTIFIKATA ISO 9001:2015

V današnjem času razvoj zdravstvene tehnologije 
hitro napreduje, ob tem pa zaostaja sistematičen 
razvoj zdravstvenega sistema in procesov ter po-
membnih veščin dela, kot so: komunikacija, timsko 
delo, urejenost dokumentiranih informacij, strokov-
no usposabljanje in izpopolnjevanje ter nenazadnje 
tudi izobraževanje.

Zahteve akreditacijskih standardov so na nekaterih 
področjih »pokazale« smer razvoja na področju ka-
kovosti in varnosti, obenem pa ponudile zdravstve-
nim organizacijam orodje za izpeljavo aktivnosti 
(zahteve po vključevanju kliničnih farmacevtov v 
proces zdravstvene obravnave, poznavanje in upo-
števanje zahtev standarda Sistem upravljanja infor-
macijske varnosti – SUVI, …).

Tega se zaveda tudi vodstvo bolnišnice, zato je po 
prvem triletnem »akreditacijskem obdobju« med-
narodnega standarda DNV sprejelo odločitev, da 
nadaljuje z razvojem področja kakovosti in varnosti 
ter v postopku javnega naročila izbralo akreditacij-
sko hišo AACI.

V septembru je akreditacijska presoja po standardu 
AACI pokazala, da je bolnišnica v preteklih letih na 
področju zagotavljanja kakovosti in varnosti napre-
dovala in izboljšala rezultate dela ter izpolnila 79 % 
zahtev mednarodnega akreditacijskega standarda 
AACI. Obenem pa je bolnišnica prejela informacijo, 
da ustreza tudi zahtevam mednarodnega standar-
da ISO 9001:2015.

če pogledamo kratko obdobje in rezultate dela 
lahko ugotovimo, da se je zavedanje zaposlenih po 
potrebi obvladovanja kakovosti in varnosti »prijelo« 
oz. da poslovanje bolnišnice izpolnjuje zahteve tudi 
mednarodnih standardov kakovosti in varnosti.

Sedaj je naloga vseh zaposlenih, da področje kako-
vosti in varnosti razvijamo še naprej ter tako posto-
poma izboljšujemo in višamo standard zdravstvene 
obravnave.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem  vsem zaposlenim 
za sodelovanje, saj brez njihovega truda in zavze-
tosti teh rezultatov ne bi bilo moč doseči.

          

Mateja Agrež, dipl. ekon. (UN), spec. manag. , QSM
Služba za kakovost
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PREDAVANJA ZA bODOčE STARšE V 
PORODNIšNICI SPLOšNE bOLNIšNICE CELJE

V družbi, v kateri starost prvo-
rodnic vztrajno narašča, s tem 
pa tudi stopnja odgovornosti, s 
katero te sprejemajo svojo no-
sečnost, porod in kasneje nego 
in vzgojo otroka, postaja dobra 
informiranost ključnega pomena 
za uspešno delo ne le naše am-
pak vsake porodnišnice. 

Možnost osebnega stika z ose-
bjem, ki ob porodnici dela v po-
rodni sobi, ogleda prostorov in 
seznanitev z možnostmi, ki jih 
nudi nova oprema, so bile že pred 
časom vedno pogosteje izražene 
želje nosečnic. Leta 2005 smo jim 
stopili naproti z uvedbo ure od-
prtih vrat porodnega bloka, ki jo 

od takrat organiziramo vsak to-
rek med 13. in 14. uro. Vedno bolj 
raznovrstna in kompleksna vpra-
šanja, ki presegajo sam dogodek 
poroda, pa so nas navedla k temu, 
da smo začeli razmišljati o celoviti 
predstavitvi našega dela v porod-
nišnici. Ta bi poleg predstavljenih 
vsebin našega dela mladim star-
šem hkrati omogočila neposred-
no komunikacijo z vsemi stro-
kami, ki sodelujejo v obravnavi 
otročnice in novorojenčka ter s 
tem zagotovila odgovore na nji-
hova številna vprašanja.   

Tako so na Ginekološko-porodni-
škem oddelku zastavili program 
z naslovom »Priprava na porod 
in starševstvo«, v katerem sode-
lujejo ginekologi, pediatri, diplo-
mirane babice in anesteziologi. 
Za lažje načrtovanje obiska so 
pripravili tudi celoletni plan ter-
minov za predavanja, ki je objav-
ljen na spletni strani bolnišnice.  

Predavanja, ki so namenjena no-
sečnicam (predvsem v zadnjem 
mesecu nosečnosti) in njihovim 
partnerjem, potekajo v dveh 
sklopih po štiri ure.

Pozdrav prvi skupini bodočih staršev je potekal še v učilnici zdravstvene nege

Vsi, ki bi predavanja radi 
obiskali, se lahko nanje 

prijavijo vsak dan 
med 8. in 13. uro po telefonu 

na tel. št. (03) 423 33 49.  

Vtisi babic – predavateljic:

S predavanji smo pričele v 
mesecu januarju. Do da-
nes smo jih opravile šest. 

Tako kot smo že omenili, 
je bilo na začetku priso-
tnih 20 nosečnic, na zad-
njem predavanju pa jih 
je bilo skupaj s partnerji 
že 62. Zelo smo vesele, da 
lahko nosečnicam in par-
tnerjem približamo delo 
v naši porodnišnici, stik z 
osebjem in ogled porod-
nih prostorov. 
S tem pripomoremo tudi 
k zmanjšanju strahu pred 
porodom in neznanim 
okoljem. Z veseljem odgo-
varjamo na njihova vpra-
šanja. 

Po predavanjih nam pri-
sotni izražajo izredne po-
hvale in zadovoljstvo, mi 
pa dobimo občutek, da 
porod in porodno bole-
čino razumejo na druga-
čen način. Od nas odha-
jajo nasmejani, sproščeni 
in zadovoljni. Seveda pa 
smo tudi mi zadovoljni, če 
smo pripomogli vsaj de-
lček k njihovi lepi porodni 
izkušnji.
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Bodoče mamice in njihovi partnerji so s predavanji zelo zadovoljni

•	 Prvi sklop predavanj je na-
menjen nosečnosti in po-
rodu (2. sreda v mesecu), s 
temami o poteku zadnjih te-
dnov nosečnosti, pripravi na 
porod, porodnih položajih in 
sproščanju med porodom ter 
možnih načinih lajšanja poro-
dne bolečine in pomenu psi-
hološke priprave na porod.

•	 Drugi sklop predavanj pa 
je namenjen porodu in 
novorojenčku (4. sreda v 
mesecu) in obsega teme o 
porodnem in poporodnemu 
obdobju, dojenju, negi novo-
rojenčka ter ravnanju z njim 
in zdravstveni oskrbi novoro-
jenčka v bolnišnici.

Predavanja, ki so brezplačna, po-
tekajo načeloma vsak drugi in 

četrti teden v mesecu, ob sredah 
od 14.15 do 18. ure. Interes zanje 
narašča iz meseca v mesec. če se 
jih je v prvem mesecu udeležilo 
20 nosečnic s partnerji, je njihovo 

število v maju in juniju že prese-
glo 30. 

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

PRVI POSREDOVALCI V CELJU – 
ZAKAJ, KAKO IN KDO
Prvi posredovalci po ustreznem 
usposabljanju znajo izvajati ka-
kovostne temeljne postopke 
oživljanja (TPO), so vešči upo-
rabe avtomatskega zunanjega 
defibrilatorja in znajo zaustaviti 
hudo krvavitev. Delujejo v lokal-
ni skupnosti, zato je dostopni čas 
do obolele osebe hitrejši, še po-
sebaj kadar pride do dogodka v 
oddaljenih krajih območja, ki ga 
posamezne ekipe NMP pokriva-
jo. V Sloveniji se vse bolj uvelja-
vlja sistem prvih posredovalcev, 
ki dopolnjujejo delo ekip NMP. 
V prispevku je predstavljeno, 
zakaj smo se v enoti NMP Celje 
odločili za usposabljanje prvih 
posredovalcev, kdo se vključuje 
v sistem prvih posredovalcev in 
kako smo sistem vzpostavili. 

Uvod
Enota NMP Celje, ki deluje pod 
okriljem Urgentnega centra 
Splošne bolnišnice Celje, pokri-
va teren v površini 816 km2, kjer 
prebiva približno 125.000 prebi-
valcev. Najbolj oddaljene točke so 
v razdalji 35 km in več. Preživetje 
obolelega, ki je v srčnem zastoju 
upada za 10 do 12 odstotkov vsa-
ko minuto, ko ne izvajamo stiskov 
prsnega koša oz. po potrebi defi-
briliramo. S prvimi posredovalci 
želimo skrajšati dostopne čase 
do obolelega, s tem pa povečati 
možnosti preživetja. Sistem prvih 
posredovalcev smo pričeli gradi-
ti po programu tečajev za prve 
posredovalce, ki ga je izdelalo 
Slovensko združenje za urgentno 
medicino in v skladu z veljavnim 

pravilnikom o službi nujne me-
dicinske pomoči. V program za 
pridobitev licence prvega posre-
dovalca se lahko vpišejo vsi člani 
prostovoljnih gasilskih društev.

PRVI POSREDOVALCI V 
CELJU – ZAKAJ?
Veriga preživetja je sestavljena iz 
štirih členov. Prvi trije so odvisni 
od laikov, šele četrti pa od ekip 
NMP. Vsako minuto, ko se ne izva-
jajo vsaj temeljni postopki oživlja-
nja, je možnost preživetja za 10 
do 12 odstotkov manjša, defibri-
lacija pa je uspešna v 50 do 70 
odstotkih, če je narejena znotraj 
treh do petih minut po kolapsu. 
Po pregledu statističnih podatkov 
v obdobju med 1. 1. 2017 in 30. 9. 
2017 smo ugotovili, da je enota 
NMP Celje posredovala v 59 pri-
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merih srčnega zastoja. Povprečni 
dostopni čas do obolele osebe je 
bil 11 minut, povprečna oddalje-
nost pa 10 km. V večini primerov 
očividci TPO niso izvajali ali pa ne 
pravilno.

Dostopnega časa ekipe NMP do 
obolele osebe ne moremo skraj-
šati, saj nas kljub vožnji z upora-
bo zvočnih in svetlobnih signalov 
ovirajo različni predvidljivi in ne-
predvidljivi dejavniki, kot so gost 
promet, zaprta cesta zaradi del, 
vremenske razmere, ipd. Hitrejše 
dostopne čase pa nam onemo-

goča tudi geografska razgibanost 
terena na območju NMP Celje. 

Prvi posredovalci so ekipe ustre-
zno organiziranih in izobraženih 
laikov, ki imajo ustrezno zna-
nje o TPO z uporabo AED. Poleg 
tega delujejo v lokalni skupnosti 
in so zato njihovi dostopni časi 
občutno krajši od ekipe NMP, 
predvsem v oddaljenih krajih ob-
močja, ki ga ekipa NMP pokriva. 
S prvimi posredovalci je možno 
doseči hitrejše dostopne čase do 
obolele osebe, po potrebi pa tudi 
izvajanje kakovostnih temeljnih 

postopkov oživljanja z uporabo 
avtomatskega zunanjega defibri-
latorja do prihoda ekipe NMP.
O pozitivnih izkušnjah s prvimi 
posredovalci govorijo domača 
in tuja literatura ter enote NMP, 
ki sistem prvih posredovalcev v 
Sloveniji že uporabljajo, zato smo 
se za organizacijo sistema prvih 
posredovalcev odločili tudi v 
NMP Celje.

PRVI POSREDOVALCI V 
NMP CELJE – KDO?
Najprimernejši izvajalci v sistemu 
prvih posredovalcev so prosto-
voljni gasilci, ki imajo izkušnje 
z nujnimi intervencijami, so na 
voljo 24 ur na dan, opremljeni so 
s pozivniki, imajo izdelan načrt 
alarmiranja in živijo na oddaljenih 
lokacijah, bližje tistih, ki potrebu-
jejo pomoč. Prostovoljni gasilci 
tudi zelo dobro poznajo teren v 
svoji regiji in so nam lahko v po-
moč pri iskanju natančne lokacije 
obolele osebe. 
Sistem prvih posredovalcev smo 
pričeli graditi z Gasilsko zvezo Ža-
lec, ki združuje 32 prostovoljnih 
gasilskih društev in šteje prib-
ližno 4500 članov. GZ Žalec smo 
predstavili naš namen in cilje, 
sami pa so pokazali velik interes 
in željo po vključitvi v tak sistem. 
Pripravili smo akcijski načrt za 
izvedbo sistema prvih posredo-
valcev, GZ Žalec pa je pridobila 
podatke o prostovoljnih gasilcih 
– bolničarjih, ki so se kot prvi bili 
pripravljeni usposobiti za prve 
posredovalce – teh je bilo 140. 
Ko bomo za prve posredovalce 
usposobili vse prostovoljne gasil-
ce  bolničarje, bomo začeli uspo-
sabljati tudi ostale operativne ga-
silce.

PRVI POSREDOVALCI V 
NMP CELJE – KAKO?
Pravilnik o službi nujne medicin-
ske pomoči, ki je bil objavljen 30. 
10. 2015, v 22. in 49. členu govori 

Tabela 1. Povprečen dostopni čas v minutah po širših območjih občin

Slika 1. Simulacija približnih dostopnih časov glede na oddaljenost od izhodišča
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o prvih posredovalcih in vključitvi 
s sistem NMP, zato smo se najprej 
seznanili z veljavno zakonodajo 
na tem področju. 
Celovit program za vzpostavitev 
sistema prvih posredovalcev, ki 
ga je izdelal Slovenski reanima-
cijski svet (SloRS) pri Slovenskem 
združenju za urgentno medicino 
(SZUM) ima namen enotnega 
usposabljanja za prve posredo-
valce v Sloveniji. Ker je omenjeni 
sistem že preverjen, izdelani pa 
sta tudi vsa dokumentacija in lite-
ratura, ki se uporabljata za izvaja-
nje tečajev prvih posredovalcev, 
smo se za uporabo tega sistema 
odločili tudi v NMP Celje.
Novembra 2017 smo organizirali 
posvet, na katerem so bili prisotni 
strokovni direktor Sb Celje, pred-
stavniki enote NMP Celje, pred-
stavniki GZ Žalec ter predstavniki 
občin in lokalnih skupnosti. Na 
posvetu je bil usklajen akcijski 
načrt, ki je vseboval ključne infor-
macije o vzpostavitvi sistema in 
usposabljanju prvih posredoval-

Podelitev nazivov članom GPO Žalec

cev. Vso potrebno opremo in pri-
pomočke, ki so potrebni za izvaja-
nje tečajev prvih posredovalcev, 
je financirala Splošna bolnišnica 
Celje, ki je sredstva zagotovila v 
roku 21 dni.
Do začetka decembra 2017 smo 
pridobili podatke o članih PGD, ki 
se želijo usposobiti za prve pos-
redovalce, izdelali pa smo tudi 
popis in analizo opreme, s katero 
posamezni PGD razpolagajo in je 
pomembna za delo prvih posre-
dovalcev.
Prva usposabljanja za prve pos-
redovalce smo izvedli konec leta 
2017, nato pa smo glede na ča-
sovne zmožnosti inštruktorjev in 
članov PGD vsak mesec izvajali 
tečaje prvih posredovalcev. Do 
maja 2018 smo za prve posredo-
valce usposobili 76 članov pro-
stovoljnih gasilskih društev, ki de-
lujejo pod okriljem GZ Žalec.

Zaključek
Uvedba sistema prvih posredo-
valcev na območju NMP Celje 

nam lahko omogoči boljše mož-
nosti preživetja v primeru srčne-
ga zastoja v zunajbolnišničnem 
okolju, saj lahko prvi posredoval-
ci prispejo do obolele osebe v srč-
nem zastoju v krajšem času, prav 
tako pa so usposobljeni za izva-
janje kakovostnih TPO z uporabo 
AED. Uspešnost uvedbe sistema 
bomo lahko ocenili s pomočjo 
analize opravljenih intervencij 
prvih posredovalcev.

V prihodnosti si želimo v sistem 
prvih posredovalcev vključiti 
najprej tudi prostovoljna gasilska 
društva na območju GZ šentjur 
in GZ Vojnik – Dobrna, kasneje 
pa še druge službe, ki so priprav-
ljene na sodelovanje, npr. policij-
ske postaje na območju PU Celje, 
Gorska reševalna služba, ipd. 

Jure Nežmah, dipl. zn., Matej Mažič, dipl. zn., 
Miha Pesjak, dipl. zn., Neva Natek, dr. med., 

Urgentni center Celje
Asist. mag. Franc Vindišar, dr. med., 

strokovni direktor
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Sb CELJE JE Z ZZZS-JEM SKLENILA 
NOVO POGODbO ZA LETO 2018
Splošni dogovor 2018 je bil le-
tos sprejet že v začetku leta. To je 
omogočilo, da se tudi pogodbe 
z ZZZS-jem sklepajo prej, kakor 
je to bila praksa v preteklih letih, 
ko je dogovarjanje med partner-
ji potekalo bistveno dalj. Tako je 
tudi naša bolnišnica letošnjo po-
godbo z ZZZS-jem podpisala 5. 6. 
2018. 

Nova pogodba za leto 2018 na 
programskem delu ne prinaša bi-
stvenih sprememb glede na ob-
stoječo, ki je veljala za leto 2017. 
Obseg programa akutne obrav-
nave v letu 2018 v osnovi ostaja 
na ravni iz preteklega leta, spre-
minja se tako kakor vsako leto na 
programih, ki se plačujejo v višini 
celotne realizacije.

Ti programi se namreč v vsaki 
novi pogodbi načrtujejo na osno-
vi realizacije iz preteklega leta, 
medtem ko se vsi ostali programi 
akutne obravnave načrtujejo na 
ravni plana iz pretekle pogodbe. 

Na področju specialističnih am-
bulant je tudi pri letošnjem 
sklepanju pogodbe priprava or-
dinacijskih časov ambulant pred-
stavljala večkratno dogovarjanje 
in usklajevanje. Glede na nov 
model financiranja urgentnih 
ambulant, ki se je uveljavil konec 
lanskega leta, je bilo treba iz ordi-
nacijskih časov nevrologije, ORL 
dejavnosti in infektologije izločiti 
vso urgentno dejavnost. Slednja 
je namreč z novim modelom fi-
nancirana v okviru dejavnosti 
urgentnega centra – internistič-
ne urgentne ambulante (enote 
za bolezni) in kirurške urgentne 
ambulante (enote za poškodbe).  

Striktna zahteva ZZZS-ja pri leto-
šnjem sklepanju pogodbe je, da 
je treba na en ambulantni tim za-
gotoviti 35 ur ordinacijskega časa 
tedensko. Pri določenih dejavno-
stih imamo zaradi kadrovskih de-
ficitov problem z zagotavljanjem 
zahteve ZZZS-ja po 35-urnem 
ordinacijskem času. če le-tega ne 
zagotovimo, lahko ZZZS del na-
šega programa prenese k drugim 
izvajalcem – tako v okviru celjske 
regije kakor tudi izven.  
Vsekakor je interes naše bolnišni-
ce, da ohranimo obstoječi obseg 
ambulant, saj glede na plan ka-
drov  v naslednjih obdobjih pro-
grame potrebujemo, prav tako pa 
programe potrebujejo prebivalci 
naše regije. 

Ob pripravi pogodbe smo z ZZZS
-jem usklajevali tudi prestruktu-
riranja programov, je pa dejstvo, 
da se pogoji za prestrukturiranje 
s strani ZZZS-ja čedalje bolj za-
ostrujejo. Tako smo se dogovorili 
za prestrukturiranje malih kirur-
ških posegov, ki smo jih do sedaj 
opravljali v okviru ambulantnega 
programa dermatologije in kirur-
gije, na nove standarde. Potekajo 
še dogovarjanja za prestrukturi-
ranje ambulantnega programa 
infektologije, ki je bil v večinskem 
deležu prenesen v okvir urgen-
tnega centra. 

V zadnjih letih se je uveljavilo fi-
nanciranje dragih zdravil in tudi 
nekaterih drugih storitev (kužni-

Finančni načrt za leto  2018

Vzporedno s pripravo sanacijskega programa, ki se je pričela konec 
februarja, nadaljevala v marcu in zaključila v začetku aprila, je pote-
kala tudi priprava finančnega načrta za 2018. 

Finančni načrt 2018 je pripravljen na podlagi izhodišč Ministrstva 
za zdravje. Osnovno izhodišče na prihodkovni strani je bilo 5-od-
stotno povišanje cen zdravstvenih storitev ob istočasnem povišan-
ju stroškov dela v skladu z aneksi h kolektivnim pogodbam iz leta 
2017 in sprostitve ukrepov iz obdobja gospodarske krize (regres, 
dodatno pokojninsko zavarovanje). Finančni načrt 2018 že vsebuje 
izvajanje sanacijskih ukrepov iz pripravljenega sanacijskega progra-
ma, vsebuje pa tudi učinke ukrepov, ki so se izvajali že v preteklih 
letih. Le-ti se izkazujejo v znižani načrtovani ravni ali manjši rasti 
nekaterih vrst stroškov v letu 2018. 

Kljub povišanju cen in izvajanju sanacijskih ukrepov pa že zgoraj 
navedeni pogoji (rast stroškov dela) v letu 2018 ne omogočajo urav-
noteženega poslovanja. Tako je za leto 2018 predvideno negativno 
poslovanje v višini 3,778 mio eur, kar predstavlja 3,54 % izgube v 
celotnem prihodku leta 2018. Negativno poslovanje v letu 2018 je 
načrtovano na podlagi dejstva, da je Sb Celje v sanaciji, pri čemer 
so predvideni dolgoročni ukrepi, ki še ne prinašajo učinkov v letu 
2018.  
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ne…) posebej, poleg financiranja 
posameznih zdravstvenih materi-
alov. Gre za t. i. ločeno zaračunljiv 
material (LZM). Tako je skupna 
pogodbena izhodiščna vrednost 
zdravstvenih programov za leto 
2018 v višini 90.525.277 eur, po-
leg tega pa je pogodbena vred-
nost ločenih zaračunljivih materi-
alov v višini 6.774.663 eur. 

Sb Celje je v letošnjem letu kot 
novost pridobila opravljanje ne-
nujnih reševalnih prevozov v 
obsegu 0,5 tima, kar smo  pričeli 
izvajati 1. 6. 2018.  Namen prido-
bitve tega programa je, da zago-

tavljamo nenujne odvoze pacien-
tov v času, ko tega ne zagotavlja 
ZD Celje; gre za nočni čas med 
tednom ter sobote in nedelje. 
Poleg programov po dogovorjeni 
redni pogodbi z ZZZS-jem tudi v 
letošnjem letu poteka izvajanje 
enkratnih dodatnih programov za 
skrajševanje čakalnih dob. Obseg 
enkratnih dodatnih programov je 
v letošnjem letu bistveno manjši 
kot v preteklem in je v skladu s 
sprejetim splošnim dogovorom 
predviden za področje operativ-
nih posegov. V okviru aneksa k 
Splošnemu dogovoru 2018, ki je 
v pripravi,  pa so  tudi predlogi za 

UVEDbA NENUJNIH REšEVALNIH 
PREVOZOV
Zavarovane osebe imajo pravico do nenujnega re-
ševalnega prevoza, če so nepokretne ali potrebu-
jejo prevoz do zdravstvenega zavoda ali zdravnika 
in nazaj ali na dializo in nazaj ali v drugih primerih, 
ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali 
osebnim avtomobilom za njihovo zdravje škodljiv 
ali ko zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebu-
jejo spremstvo zdravstvenega delavca.

Pogoje in način izvajanja nenujnih reševalnih pre-
vozov ureja Pravilnik o prevozih pacientov, ki razli-
kuje med:
•	 nenujnimi	prevozi,	ki	jih	določa	kot	prevoze	paci-

enta, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja pot-
rebuje spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdra-
vstvenega delavca in

•	 sanitetnimi	prevozi,	ki	jih	določa	kot	prevoze	pa-
cienta, ki med prevozom ne potrebuje spremstva 
ali zdravstvene oskrbe zdravstvenega delavca, 
prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali oseb-
nim vozilom pa bi bil lahko škodljiv za njegovo 
zdravje.

Potrebnost in utemeljenost pravice do nenujnega 
reševalnega prevoza mora ugotoviti zdravnik, ki 
izpolni nalog za prevoz. Nenujne prevoze s spre-

povečanje obsega enkratnih do-
datnih programov. 

Izvajanje zdravstvenih progra-
mov v obsegu, ki ga določa skle-
njena pogodba z ZZZS-jem, in 
omogoča splošni dogovor, je 
eden temeljnih ciljev sanacije 
naše bolnišnice. Zato so v letoš-
njem letu na tem področju pred-
videni ukrepi, da se zastavljeni 
program tudi uresničuje, saj je to 
osnovni pogoj za stabilno poslo-
vanje. 

Irena Andrenšek-Ferkolj, 
univ. dipl. ekon.

Služba za plan in analize

mljevalcem pa morajo naročniki naročati izključno 
pri izvajalcih nenujnih reševalnih prevozov, ki imajo 
sedež v istem kraju kot naročnik oz. so najbližji na-
ročniku. Izjema so primeri, ko se izvajalec nenujnih 
reševalnih prevozov vrača na svoj sedež in lahko so-
časno zagotovi prevoz novega pacienta ali – če je to 
racionalnejše – prevoz izvede izvajalec, ki ima sedež 
bližje prebivališču zavarovane osebe.

V Splošni bolnišnici Celje smo od začetka leta 2017, 
ko se je k nam preselila celotna dejavnost Službe 
nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma 
Celje, ugotavljali neustrezno organizacijo nenujnih 
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reševalnih prevozov ob delavnikih med 20. in 6. uro, 
ter ves čas med vikendi in prazniki. Zdravstveni dom 
Celje namreč v teh terminih nenujnih reševalnih 
prevozov ne opravlja, v bolnišnici pa smo imeli pri-
znan le program za nujne reševalne prevoze. Znašli 
smo se v položaju, ko pacienta, ki je bil v bolnišnico 
pripeljan z nujnim reševalnim prevozom, po obrav-
navi v UCC pa bi bil lahko odpuščen v domačo oskr-
bo, vendar je za prevoz domov potreboval nenujni 
reševalni prevoz, nismo mogli odpustiti. Tako je lah-
ko takšen pacient zaradi nedostopnosti nenujnih 
reševalnih prevozov v UCC ostal od petkove noči do 
ponedeljkovega jutra. 
Pri vseh pacientih, pri katerih je zdravstveno stanje 
to omogočalo, smo se skušali dogovoriti za prevoz v 
organizaciji njihovih svojcev. V ostalih primerih smo 
iskali možnost nenujnega reševalnega prevoza pri 
ekipah NRV v zdravstvenih domovih, ki so najbližji 
pacientovemu prebivališču ter naše ekipe NRV.  Na 
težave smo takoj opozorili tudi celjsko območno 
enoto ZZZS-ja.  

Rešitev te problematike smo dočakali s sprejemom 
letošnjega splošnega dogovora, v katerem smo pri-
dobili program 0,5 tima nenujnih reševalnih pre-
vozov s spremljevalcem. Program bomo primarno 
namenili zagotavljanju odvoza pacientov iz UCC v 
terminih, v katerih so potrebe na osnovi statističnih 
podatkov največje, Zdravstveni dom Celje pa v njih 
nenujnih prevozov ne zagotavlja. Od 1. junija dalje 
tako naša ekipa reševalcev zagotavlja nenujne re-
ševalne prevoze za potrebe pacientov, ki zaključijo 
obravnavo v UCC, vsak dan med 22. in 24. uro, ob 
sobotah, nedeljah in praznikih pa še dodatno med 
6. in 8. uro. S takšno organizacijo smo pacientom, ki 
potrebujejo prevoz z reševalnim vozilom, omogoči-
li hitrejši odhod v domačo oskrbo, urgentni center 
in zaposlene v njem pa razbremenili skrbi za paci-
ente, ki obravnave v UCC pravzaprav niso več pot-
rebovali.

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

ENOTNA TOčKA ZA NAROčANJE
šestega oktobra 2017 so pričele veljati spremembe 
in dopolnitve Zakona o pacientovih pravicah,  21. ja-
nuarja 2018 pa še Pravilnik o naročanju in upravlja-
nju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih 
čakalnih dobah. Oba v svojih točkah med drugim 
opredeljujeta naročanje na zdravstveno storitev in 
upravljanje čakalnega seznama.
Načini sprejemanja e-napotitev in oblike naročanja 
na zdravstveno storitev so opredeljeni kot do sedaj:
- osebno,
- po telefonu,
- po pošti,
- elektronsko (e-pošta, sistem e-naročanja).

Ob tem pa velja za Splošno bolnišnico Ce-
lje novost, saj Pravilnik o naročanju in 
upravljanju čakalnih seznamov ter 
najdaljših dopustnih čakalnih do-
bah v 4. členu, točki 6, navaja:
Izvajalec na sekundarni ravni zdra-
vstvene dejavnosti, ki zdravstve-
ne storitve izvaja v več kot desetih 
enotah, zagotovi enotno točko za 
telefonsko in osebno naročanje na 
vse zdravstvene storitve, ki jih izva-

ja, in sicer v ordinacijskem času tiste enote, ki ima 
določen najdaljši ordinacijski čas, izvajalec na terci-
arni ravni zdravstvene dejavnosti pa enotno točko 
na ravni posamezne klinike, kliničnega inštituta ali 
kliničnega oddelka.

Prav tako Spremembe in dopolnitve Zakona o paci-
entovih pravicah v 15. a členu, točki 1 določajo:
Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev 
javne zdravstvene službe zagotavlja celostno skrb 
za pacienta tako, da se pacientu ne nalagajo doda-
tne obremenitve, kadar bi te izvajalec zdravstvene 
dejavnosti opravil hitreje in preprosteje od pacien-
ta. Izvajalec zdravstvene dejavnosti pacienta, ki ga 

v okviru posamezne zdravstvene obravnave 
napotuje na več zdravstvenih storitev, 

naroči na vse zdravstvene storitve, 
vključno z morebitno diagnostiko.

Zato smo v naši ustanovi pričeli 
z aktivnostmi, s katerimi želimo 
zagotoviti ne samo izpolnjevanje 
zakonske obveznosti, temveč tudi 

večje zadovoljstvo pacientov kot 
naših strank z naročanjem na zdra-

Enotna točka 
naročanja:

Tel. št.: 03 423 30 08
Poštni naslov: 

Splošna bolnišnica Celje 
Enotna točka za naročanje 

pacientov 
Oblakova ulica 5, 3000 Celje

E-naslov: 
enarocanje@sb-celje.si  
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vstvene storitve, ki jih opravljamo. 
Istočasno želimo uresničiti željo zaposlenih, da se 
lahko med opravljanjem zdravstvene storitve res-
nično posvetijo pacientu, ki ga obravnavajo, brez 
vseh motečih dejavnikov (zvonjenje telefona, oseb-
no naročanje pacientov). Prav tako si želimo, da 
uporabniki naših storitev čim lažje in hitreje pridejo 
do želenih informacij glede naročanja, brez težav 
pri iskanju ustrezne specialistične ambulante in te-
lefonske številke ali naslova. Želimo tudi, da bi paci-
enti vse zdravstvene storitve, za katere so jim izda-
ne napotne listine v naši ustanovi, opravili pri nas.

V ta namen bo konec junija pričela delovati enotna 
točka za naročanje. Delovala bo v glavni avli Splo-
šne bolnišnice Celje, na lokaciji prejšnjega vpisnega 
pulta. Na začetku bo imela pet klicnih mest za te-

lefonsko in dve mesti za osebno naročanje. Enotna 
točka za naročanje bo na začetku delovala v času 
med 7.00 in 15.00 uro. Na njej bodo po urnikih raz-
porejene medicinske sestre iz specialističnih ambu-
lant. V jesenskem času bomo opravili analizo naro-
čanje in glede na ugotovitve ustrezno prilagodili 
delo.

Za optimalno delovanje enotne točke za naročanje 
je bilo treba vzpostaviti nov klicni center z enotno 
telefonsko številko, urediti enoten naslov za pošto 
in naslov elektronske pošte ter ustrezno opremiti 
delovna mesta.

še posebej je bilo pri vzpostavitvi enotne točke po-
membno sodelovanje naših zaposlenih, saj je bilo 
treba takšno korenito spremembo pri načinu po-

Enotna točka za naročanje je na lokaciji nekdanjega glavnega 
vpisnega pulta

Prvi dnevi v delu za naročanje po telefonu

Postavitev razvrstilnih monitorjev 

Pred nekaterimi ambulantami v traktu A in traktu B bomo do začetka julija namestili mo-
nitorje, na katerih bodo pacienti poslej lahko spremljali, kdaj bodo na vrsti za obravnavo v 
ambulanti. 

Monitorji z informacijami o čakajočih pacientih v posamezni 
ambulanti

Zdaj je na vrsti pacient z oznako 19RN 
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slovanja z našimi uporabniki sprejeti. Zaposleni so 
morali pripraviti naslednje podatke:
- kaj bomo naročali (prvi pregledi, kontrolni pre-

gledni, diagnostično tehnični postopki),
- posebnosti pri naročanju (diagnoze, stopnje nuj-

nosti, ipd.),
- morebitno triažiranje napotnic,
- v kateri čakalni seznam bodo pacienti uvrščeni 

(čakalna knjiga, čakalna vrsta),
- možnosti izbire želenega zdravnika, želenega 

termina,
- pošiljanje obvestil/vabil/SMS sporočil.

Najpomembnejši za zagotovitev uspešnega na-
ročanja pa so točno opredeljeni urniki ambulant, 
število naročenih pacientov, razmerje med prvimi 
in kontrolnimi pregledi ter razmerja med stopnja-
mi nujnosti, kar ostaja še vedno pristojnost vodstva 

oddelkov. Prav tako ostaja naloga pooblaščenih 
oseb za vodenje čakalnih seznamov redno ažurira-
nje čakalnih seznamov (zaključevanje opravljenih 
storitev, evidentiranje neupravičeno odstotnih itd.), 
poročanje o številu čakajočih in čakalni dobi.

Naročanje pacientov na zdravstvene storitve, ki jih 
potrebujejo, je naša zelo pomembna naloga, saj 
Spremembe in dopolnitve Zakona o pacientovih 
pravicah v 15. členu, točki 10 določajo:
Kadar se za posamezno zdravstveno storitev vodi 
čakalni seznam, se pacientu, ki ni uvrščen na ča-
kalni seznam, ne sme opraviti zdravstvena oziroma 
zobozdravstvena storitev, razen če gre za nujno 
medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč 
ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene in 
zobozdravstvene storitve.

Saša Sedovšek, dipl. m. s. 
Področje zdravstvene nege

NOVOSTI NA PODROčJU 
EVIDENTIRANJA IN bELEŽENJA UR
Delovni čas je v današnjem času 
najpomembnejši dejavnik, ki zah-
teva skrbno gospodarjenje. Cilj 
vsakega delodajalca je, da z učin-
kovito izrabo delovnega časa po-
veča storilnost in zmanjša stroške. 
Stroški dela so eni izmed najvišjih 
stroškov vsakega podjetja, zato je 
pomembno, da ima delodajalec 
temu primerno optimizirano evi-
dentiranje zaposlenih delavcev. 
Dobra in optimalna evidenca de-
lovnega časa omogoča splošno 
zaupanje v sistem upravljanja s 
stroški in s tem tudi nadzor nad 
njimi.  
bolnišnica je že leta 2011 uvedla 
elektronsko evidentiranje delov-
nega časa. Delavci so sprejeli evi-
dentiranje prihodov in odhodov 
kot vsakdanje in se nanj navadili. 
Prišlo nam je v rutino. Tekom let, 
ki so za nami, smo ugotovili, da je 
treba narediti korak naprej. Pred-
vsem z vidika še učinkovitejšega 
izkoristka našega delovnega časa.

Zato z julijem uvajamo spremem-
bo glede prenosa presežnih ur v 
naslednji mesec. Presežne ure so 
tiste, ki so opravljene preko pol-
nega delovnega časa delavca, so 
evidentirane in niso bile odrejene 
kot nadure s strani delodajalca. 
Delavec bo lahko mesečno pre-
našal 10 ur, skupno število pa ne 
bo smelo preseči 20 ur. Več kot 10 
ur mesečno oz. skupno 20 ur, bo 
sistem prepoznal in zavrnil. Pou-
darjamo, da gre za presežne ure 
in ne ure, ki so bile odrejene, in se 
zato plačujejo kot nadure.
Ker navedena ureditev ni smisel-
na ob sistemu, ko ima delavec v 
juniju število presežnih ur večje 
od 20, bomo s 1. 7. 2018 uredili 
dve stanji, in sicer tekoče ure (naj-
več 20 ur) in ure pred 1. 7. 2018. 
Vse ure bodo torej prestavljene v 
posebno evidenco. Teh ur bolni-
šnica ne bo brisala, temveč bo s 
sindikati sklenila dogovor o kori-
ščenju do konca leta oz. delnem 

plačilu. 

Spremembo želimo uvesti tudi 
na področju izhodov na malico 
izven Splošne bolnišnice Celje. 
Zavedamo se, da bolnišnica leži 
na točki v središču mesta Celja, ki 
omogoča malico izven prostorov 
bolnišnice. Le-ta bo v dopoldan-
skem in v popoldanskem delov-
nem času dopustna med 10.00 in 
13.00 oz. 14.00 in 17.00 uro. Po-
udarjamo, da se obvezen termin 
za malico uvaja le v primerih, ko 
delavec zapusti prostore bolni-
šnice in malica izven bolnišnice. 
V tem primeru se mora obvezno 
registrirati, pri čemer se 30 minut 
ne odšteva. Po 30 minutah, ki so 
zakonsko določene za malico de-
lavca, ki opravlja delo poln delov-
ni čas, pa se odštevajo minute od 
delavčevega delovnega časa, pri 
čemer nadrejeni dobi v vednost 
dovolilnico o prekoračitvi časa za 
malico po 45 minutah.
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Navedeno velja le za malico izven 
Splošne bolnišnice Celje.
Ponovno tudi poudarjamo, da je 
treba kakršenkoli izhod iz bolni-
šnice obvezno registrirati, pri če-
mer mora delavec seveda dobiti 
pisno dovoljenje s strani nadreje-
nega.

Želimo, da delavci prepoznajo 
vsakršno spremembo kot izziv. 
Da vsi v bolnišnici bolje in učinko-
viteje opravljamo svoje delo. 

Spoznanje o pomembnosti gos-
podarjenja z delovnim časom je 
že pred leti v veliko uspešnih pod-
jetjih pripeljalo do sprememb v 
pravilnikih o delovnem času, ki 
omogočajo veliko več prožnosti 
v zaostrenih pogojih poslovanja. 
Ker so stroški dela sorazmerno vi-
soki in vedno ključni dejavnik, je 
pomembno, da uporabljamo kar 
se da optimizirano in dovršeno 
evidentiranje delovnega časa za-
poslenih in ostalih zunanjih sode-

lavcev, ki v postopkih poslovanja 
in delovanja prehajajo skozi bol-
nišnico.
Optimalna in konstruktivna evi-
denca delovnega časa omogo-
ča splošno zaupanje v sistem 
upravljanja s stroški in jih tako 
lahko dobro nadzira. 
Zato upam, da smo odprti tudi za 
takšne spremembe.

Andrejka Presker Hudernik, 
univ. dipl. prav.

Splošno kadrovsko pravni sektor

NOV RObOTSKI SISTEM
Splošna bolnišnica Celje je v pre-
teklem sedemletnem obdobju za 
uvedbo robotsko asistirane kirur-
gije v svojo dejavnost vložila veli-
ko lastnih sredstev v zagotovitev 
materialne opreme, potrebnega 
vzdrževanja, izobraževanja kad-
rov različnih profilov ter v zago-
tovitev učinkovite organizacije 
in logistike. Le tako smo lahko 
slovenskim pacientom ponudili 
vrhunsko tehnologijo, ki se za-
radi prednosti, ki jih prinaša, vse 
bolj uveljavlja na številnih pod-
ročjih medicine. V zadnjih sed-
mih letih smo z rezultati ključnih 
parametrov, ki jih proizvajalec 
vseskozi spremlja na vseh robot-
skih sistemih za vsak poseg pose-
bej, dokazali, da so naši rezultati 
zdravljenja z robotskim sistemom 
da Vinci odlični in primerljivi z re-
zultati zdravljenj v uveljavljenih 
robotskih centrih po svetu. Začeli 
smo z robotsko asistiranimi ope-
racijami rakave prostate, nadalje-
vali s posegi na ledvicah, sečevo-
dih in mehurju, zadnja štiri leta 
pa robotsko asistirano kirurgijo v 
naši bolnišnici uporabljamo tudi 
na področju operacij raka na de-
belem črevesu in danki. 
Prav zato je bila odločitev podje-

tja Intuitive Surgical, ki proizvaja 
sisteme za robotsko asistirano 
kirurgijo, da po koncu leta 2017 
ne bo več zagotavljalo rezervnih 
delov za robotske sisteme gene-
racije S, kakršnega smo ga imeli 
v Celju, za nas izredno negativ-
na. Celovito vzdrževanje in ser-
visiranje prejšnjega robotskega 
sistema namreč po tem datumu 
ni bilo več mogoče, ponudba za 
nakup robotskega sistema novej-
še generacije, ki je prišla skupaj s 
sporočilom, pa je znašala okrog 2 
mio €. 

Ob takšni odločitvi monopolnega 
proizvajalca robotskega sistema 
se je tako naša bolnišnica sooči-
la z vprašanjem, ali in na kakšen 
način ostati na zemljevidu držav, 
ki so v svojo dejavnost uvedle to 
vrhunsko tehnologijo. Po pomoč 
smo se najprej obrnili na Ministr-
stvo za zdravje, vendar nam to 
nabave aparata iz svojih investi-
cijskih sredstev ni zagotovilo.
Zadnji dve leti smo v Splošni bol-
nišnici Celje opravili po 300 in več 
robotsko asistiranih operacij, kar 
je po podatkih proizvajalca veliko 
več tako od evropskega (210 po-
segov na sistem letno v Franciji, 

ki ima najvišje število posegov na 
sistem v Evropi) kot od svetovne-
ga (195 posegov na sistem letno) 
povprečja. In prav dejstvo, da je 
naš robot eden najbolj izkorišče-
nih robotskih sistemov, je proi-
zvajalca spodbudilo k odločitvi, 
da je izkazal pripravljenost pro-
dati enega od demonstracijskih 
robotskih sistemov, ki niso bili ni-
koli vključeni v klinično delo.     

Nova kirurška konzola
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ju. Poleg njih smo opravili še 13 
robotsko asistiranih operacij raka 
na debelem črevesu in danki. 

S takšnim številom posegov je 
naša bolnišnica v zadnjih letih 
opravila skoraj tretjino vseh letno 
opravljenih posegov na prostati v 
slovenskih bolnišnicah. Da robot-
ski sistem ni pomemben le za 
našo zdravstveno regijo, ampak 
za celotno Slovenijo, pove po-
datek, da je približno dve tretjini 
pacientov na robotsko asistirano 
operacijo raka prostate v Celje 
prišlo iz drugih zdravstvenih regij. 
Rezultati zdravljenj, ki so vsesko-
zi merjeni in nadzorovani za vsak 
opravljen poseg pa kažejo, da so 
rezultati našega dela odlični ter 
primerljivi z rezultati uveljavlje-
nih robotskih centrov po svetu.

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

V drugi polovici leta smo tako 
izvedli javno naročilo za naba-
vo robotskega sistema. Pridobili 
smo ponudbo za nabavo demon-
stracijskega in za nabavo novega 
robotskega sistema. Odločili smo 
se za nabavo sistema da Vinci 
IS3000 Clinical Demo System, 
ključna pri tej odločitvi pa je bila 
cena in dejstvo, da gre za aparat, 
ki je za eno generacijo novejši od 
tistega, ki smo ga uporabljali, po-
nudnik pa je zanj zagotovil  dese-
tletno vzdrževanje. 

Prve pomisleke ob takšni odloči-
tvi so preglasile tudi sedemletne 
izkušnje z uporabo in vzdrževa-
njem robotskega sistema. Robot-
ski sistemi so namreč ves čas 
on-line povezani z vzdrževalnim 
centrom (naš je v Milanu), ki nad-
zoruje njegovo delovanje in po 
potrebi ukrepa.  Vsaka generaci-
ja robotskih sistemov je seveda 
bolj izpopolnjena. Za posege, ki 
jih izvajamo v Splošni bolnišnici 
Celje, in za področja, na katera 
v prihodnjih letih še želimo širi-
ti robotsko kirurgijo, je robotski 
sistem, ki smo ga izbrali, povsem 
ustrezen, saj te posege s to gene-
racijo robotskih sistemov po sve-
tu opravljajo že danes.

Nov robotski sistem, katerega 
cena je bila 558.612 € brez DDV, 
cena servisnega vzdrževanja po 
principu »all inclusive« za čas de-

Učenje tima za delo z novim robotskim sistemom Novi model prinaša nove tehnološke izboljšave

Nov robotski sistem da Vinci

setih let pa 1.370.000 € brez DDV 
(gre za strošek prihodnjih desetih 
let), je bil inštaliran v začetku leta 
2018 in takoj predan v klinično 
prakso.

Od 11. maja 2010, ko je bila 
opravljena prva robotska opera-
cija, smo do konca marca 2018 
opravili 1764 robotsko asistiranih 
operacij, od tega 1715 na podro-
čju urologije in 49 na področju 
abdominalne kirurgije (z njimi 
smo začeli leta 2014). število po-
segov je bilo zaradi učne krivulje 
v prvih letih manjše, zadnja leta 
pa v Celju opravimo 300 pose-
gov letno (v letih 2016 in 2017). 
Lani smo tako opravili 300 urolo-
ških robotsko asistiranih operacij, 
med katerimi je bilo 286 radikal-
nih prostatektomij in 14 operacij 
na ledvicah, sečevodih in mehur-
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NOV MAGNETNORESONANčNI 
TOMOGRAF (MR)

V Splošni bolnišnici Celje ima-
mo od leta 2004 magnetnoreso-
nančni tomograf Intera Achieva 
1,5T proizvajalca Philips Medical 
Systems, ki je bil do septembra 
2014 v lasti podjetja Unior Zreče, 
od takrat dalje pa je v lasti Sb Ce-
lje. Aparat je nameščen v prosto-
rih Radiološkega oddelka Sb Ce-
lje, v pritličju trakta D v severnem 
vogalu novejšega dela bolnišni-
ce. Tehnološko je že zastarel in 
kot takšen ne zagotavlja izvajanja 
vseh preiskav, ki jih potrebuje so-
dobna medicina in jih omogočajo 
sodobni aparati. Kljub vsemu pa 
izrazito narašča tudi potreba po 
teh preiskavah na praktično vseh 
področjih. Zaradi povečanega 
tveganja ob vedno starejši napra-
vi, zaradi česar lahko pričakujemo 
naraščajoče stroške vzdrževanja 
in istočasno dodatne izpade zara-
di okvar, je nabava novega apara-
ta nujna. K temu je treba dodati 
tudi strokovni pomen nabave so-
dobnejšega aparata, ki omogoča 

opravljanje preiskav z ma-
gnetno resonanco tudi za 
področja, na katerih so se-
daj pacienti napoteni dru-
gam (MRI srca, trebuha, 
male medenice, …), poleg 
tega sodobnejši aparati 
omogočajo tudi hitrejše 
opravljanje posameznih 
preiskav.

Aktivnosti za nabavo no-
vega MR aparata so pote-
kale že leta 2016, ko smo 
izdelovali in potrjevali in-
vesticijsko, projektno in 
razpisno dokumentacijo. 
Postopek javnega razpi-
sa je bil zaradi pritožb si-
cer dolgotrajen, vendar 
uspešno izpeljan v letu 

2017. Pogodbi za izvedbo del in 
predvideno vzdrževanje sta bili 
podpisani v februarju 2018, pre-
daja novega aparata v uporabo 
pa je predvidena v avgustu 2018. 
Investicijo v višini 1.541.940 EUR 
(z DDV) bo na podlagi Pogodbe 
o skupnem sofinanciranju v iz-
vedbeni fazi v obsegu nakupa MR 
aparata v višini 1.191.773 EUR (z 
DDV) financiralo Ministrstvo za 
zdravje, v obsegu izvedbe GOI 
del v višini 350.167 EUR (z DDV) 

pa Sb Celje.
Investicija obsega izvedbo grad-
benih, obrtniških in inštalacij-
skih (GOI) del, s katerimi bo v 
severovzhodnem delu novejše 
stavbe Sb Celje k izpraznjenim 
prostorom nekdanje bolnišnične 
urgence prizidan ozek prizidek 
zunanjih dimenzij 2,30 x 11,80 m, 
in rekonstruirani oz. adaptirani 
obstoječi izpraznjeni prostori, vse 
namenjeno za novi MR tomograf s 
pripadajočo opremo. Tehnično je 
obravnavana investicija dejansko 
majhen del obsega kompleksne 
investicije Nadomestna novo-
gradnja Splošne bolnišnice Celje, 
od katere je bila že opravljena 
gradnja Urgentnega centra Celje 
kot Etapa I. A minimalna. Uredi-
tev prostorov za magnetnoreso-
nančni tomograf predstavlja na-
slednjo fazo oziroma delno etapo 
nadomestne novogradnje. Glede 
na dejstvo, da je za stavbo že pri-
dobljeno gradbeno dovoljenje, 
ponovno pridobivanje le-tega ni 
potrebno, bo pa za nove, tj. re-
konstruirane oziroma adaptirane 
prostore treba pridobiti uporab-
no dovoljenje.

Mag. Dejan Žohar, univ. dipl. inž. el.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Adaptacija prostorov za namestitev novega MR
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PRENOVA LEKARNE
Lekarna Sb Celje se nahaja v 1. nadstropju stavbe T. 
Priprava zdravil za sistemsko zdravljenje raka in dru-
gih aseptičnih pripravkov v lekarni poteka v prosto-
rih, ki so bili na podlagi projektov iz leta 2006 preno-
vljeni v letu 2007/2008. Prostori so dobro vzdrževani 
in redno validirani, vendar pa lekarna kljub nedavni 
prenovi trenutno ni verificirana v skladu z veljavnim 
Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške de-
javnosti (Uradni list RS, št. 39/06 in 85/16).

Osnovna dejavnost Lekarne Sb Celje je nabava in 
izdaja zdravil ter medicinskega in sanitetnega po-
trošnega materiala. Poleg tega zdravnikom, medi-
cinskim sestram in ostalim nudijo strokovno sveto-
vanje glede zdravil ter medicinskega in sanitetnega 
potrošnega materiala. Delo v bolnišnični lekarni tre-
nutno poteka v eni izmeni.

Sb Celje pričakuje v naslednjih desetih letih 5-od-
stotno letno rast števila pripravkov. Načrtovanje no-
vih prostorov predvideva izvrševanje priprave v se-
danjem obsegu dela z možnostjo povečanja števila 
aseptičnih pripravkov in priprave bioloških zdravil.
V lekarni poteka priprava in izdelava zdravil, kar 
ureja Zakon o lekarniški dejavnosti v skladu z Reso-
lucijo CM/Res(2016)1 in v skladu z Resolucijo CM/
Res(2016)2 ter standardi kakovosti, v onkološki far-
macevtski dejavnosti pa morajo upoštevati tudi do-
ločila GMP.

Slednje je bilo osnova za ugotovitev pomanjkljivo-
sti obstoječega stanja in investicijske potrebe. Sla-
bosti obstoječega stanja, zaradi katerih je potrebna 
investicija, so zlasti naslednje:
- prostorska, predvsem pa klimatehnična ureditev 

obstoječih prostorov ni skladna s Prostorsko teh-
nično smernico TSG – 12640 – 001: 2008 (Zvezek 
2), Standardi kakovosti za področje onkološke 
dejavnosti in Aneks 1 EU GMP;

- obstoječa višina prostorov je prenizka. Zagotovi-
ti je treba takšno višino prostorov, da bo ustreza-
la predpisom s področja varstva pri delu.

bistvena pomanjkljivost obstoječega stanja je v ne-
doseganju klimatehničnih parametrov, in sicer:
- ni doseženo varovanje prostorov proizvodnje 

s sistemom nadtlakov, skladnim z Aneksom 1 
GMP;

- spremljanje razlik tlakov, temperature in rela-
tivne vlažnosti ter ostalih procesno kritičnih ni 
izvedeno s pomočjo neodvisnega nadzornega 
sistema AMS (alarm monitoring sistem).

NAMEN IN CILJI INVESTICIJE
Namen investicije je adaptacija obstoječih prosto-
rov bolnišnične lekarne in nabava nove tehnološke 
opreme, s tem bodo izpolnjeni pogoji glede prosto-
rov in opreme za opravljanje bolnišnične lekarniške 
dejavnosti ter zagotovljene razmere za aseptično 
delo v bolnišnični lekarni.
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Glavni cilj investicije je ureditev prostorov v skladu 
s strokovnimi in zakonskimi zahtevami, kar bo omo-
gočilo verifikacijo lekarne ter boljšo kakovost in var-
nost bolnikov. S tem bodo namreč izpolnjeni pogoji 
za delo, ki ustrezajo varni pripravi aseptičnih magi-
stralnih pripravkov, s čimer se lahko izključi tvega-
nje bolnišnične okužbe bolnika z neustreznim zdra-
vilom. Ob tem so izpolnjeni tudi pogoji, ki ustrezajo 
varni pripravi pripravkov za sistemsko zdravljene 
raka, s čimer je zmanjšana nevarnost bolnišnične 
okužbe bolnika z neustreznim zdravilom ter ob tem 
zaščiten pripravljavec pripravkov pred možno kon-
taminacijo z nevarnimi zdravili.
 
GMP klasifikacija novih prostorov v Lekarni
Z verifikacijo lekarne za pripravo zdravil za sistem-
sko zdravljenje raka in bioloških ter ostalih aseptič-
nih zdravil bo bolnišnična lekarna Sb Celje lahko:
- širila dejavnost in uvajala nove izdelke in storitve, 

kot so npr. centralizirana priprava antibiotikov in 
zdravil z visokim tveganjem, priprava individua-
liziranih zdravil za paliativne bolnike (t.i. elasto-
merne črpalke), uvedba priprave vseh zdravil za 

dnevne bolnišnice v regiji;
- postala regijski center za pripravo zdravil za sis-

temsko zdravljenje raka in bioloških zdravil, s 
čimer bi znižali stroške priprave in privarčevali 
precej finančnih sredstev na ravni države.

Po zaključku investicije bo lekarna verificirana v 
skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Delo v 
aseptičnih razmerah in priprava zdravil za sistem-
sko zdravljenje raka bosta potekala še bolj varno, 
skladno z zakonodajo in priporočili.
Za uspešno realizacijo projekta prenove bolnišnič-
ne lekarne v letu 2018 se je v Splošni bolnišnici Celje 
začel postopek javnega naročila, katerega predmet 
je Ureditev prostorov bolnišnične lekarne v Splošni 
bolnišnici Celje. Maja 2018 je bil izdan sklep o začet-
ku postopka oddaje javnega naročila, priprava raz-
pisne dokumentacije pa je v teku. Ocenjena vred-
nost javnega naročila znaša 455.000 EUR brez DDV. 
Projekt bo v celoti financiralo Ministrstvo za zdravje.  

Mag. Boštjan Marzidovšek, univ. dipl. gosp. inž.
Referat za investicije

UREDITEV NOVEGA GINEKOLOšKEGA 
DISPANZERJA
Ginekološki dispanzer je v Splošni bolnišnici Celje 
lociran v  stavbi ginekološko-porodniškega oddel-
ka, v kleti druge najstarejše stavbe na območju bol-
nišnice, ob izvozu na Ipavčevo ulico. 
Razmere za delo v teh prostorih že dlje časa niso 
najboljše, saj zaradi dotrajanih napeljav velikok-
rat pride do izliva vode, ob nalivih vdre v prostore 
meteorna voda, prostori so nizki, s slabo naravno 
osvetlitvijo in brez prezračevanja. Na sedanji lokaci-
ji hkrati potekata osnovni in specialistični program 
obravnave pacientk, kar zanje in za osebje ni najbolj 
optimalno.

Jeseni se bo število osebja za delo v dispanzerju 
predvidoma povečalo, kar bo omogočalo sočasno 
delo v dveh ambulantah na osnovnem nivoju, za 
kar na obstoječi lokaciji ni dovolj prostora. 

Ginekološki dispanzer bo predvidoma preseljen 
na novo lokacijo v pritličje t.i. Gizeline bolnišnice, 

v preurejene prostore ambulante, administracije in 
edukacije nekdanjega diabetološkega dispanzerja. 

Na novi lokaciji sta predvideni dve večji enakovred-
ni ambulanti s sprejemnim prostorom za medicin-
sko sestro in ločeno čakalnico, kar bo zagotavljalo 
visoko raven osebnega pristopa pri obravnavi pa-
cientk. Ambulanti bosta poleg običajne opreme 
predvidoma opremljeni tudi z ultrazvokom, kar bo 
poenostavilo in skrajšalo obravnavo posamezne 
pacientke.  

Trenutno projektant z osebjem usklajuje še zad-
nje podrobnosti arhitekturne zasnove. Po potrditvi 
zasnove s strani oddelka in vodstva bolnišnice bo 
pripravil projekte za izvedbo, tehnične službe pa 
bodo pričele gradbena, obrtniška in inštalacijska 
dela. 

Eva Planko, inž. grad. 
Referat za investicije



40 MI, VI, ONI

VESNA LAVRIč, MAG. POSL. VED – 
VODJA SEKTORJA ZA FINANCE IN RAčUNOVODSTVO
Kakšna je bila vaša dosedanja 
karierna pot?
Kako bo potekala moja karierna pot v javnem sek-
torju, je dozorevala moja želja že v otroštvu, ko sem 
spremljala delo svojega očeta.
Navduševalo me je njegovo delo finančnika in nje-
gov način vodenja kolektiva v javnem sektorju.
Sedaj imam že 24 let delovnih izkušenj, zadnjih 
osem let kot direktorica javnega zavoda za opra-
vljanje nalog in dejavnosti s področij finančno-ra-
čunovodskih in svetovalnih storitev za druge javne 
zavode ter s pridobljeno izobrazbo »magistrica po-
slovnih ved«.
Ob delu sem pridobivala izkušnje za vodenje, or-
ganiziranje, nadziranje, komuniciranje; spoznavala 
sem, da so za uspeh in doseganje ciljev potrebni 
vztrajnost, doslednost, sprejemanje kompromisov 
in pravočasno reševanje sporov.
 
Zakaj ste se odločili za zaposlitev 
v SB Celje?
Letos prvega maja sem sprejela zaposlitev v Sb Ce-
lje na delovnem mestu vodje sektorja za finance in 

računovodstvo, z zavedanjem, da me čakajo novi 
izzivi, ki jih bom z veseljem, z vztrajnostjo in vso od-
govornostjo sprejemala in reševala.
V zelo kratkem času hitro spoznavam aktualno do-
gajanje v bolnišnici. Aktivno in odgovorno sem se 
vključila v izvajanje sanacijskega programa.
Zavedam se, da nobena sanacija ni prijetna, saj med 
zaposlene prinaša veliko strahu, stresa in negoto-
vosti. 
V praksi sem se že srečevala s takšnimi izzivi, zato 
vem, da nam bo tudi v naši bolnišnici uspelo s skup-
nimi močmi, pozitivnim razmišljanjem, z vso ener-
gijo vsakega posameznika in timskim delom realizi-
rati vse ukrepe iz sanacijskega programa.
Z lastnim zgledom želim motivirati zaposlene k od-
govornemu delu, k pripadnosti kolektivu, k novim 
naprednim oblikam dela s ciljem, da bo uspeh vsa-
kega posameznika tudi uspeh kolektiva.
Želim in vztrajala bom z vso močjo in znanjem, ki 
ga imam, da bom v skladu s svojimi pristojnostmi 
maksimalno prispevala k uspešnem poslovanju Sb 
Celje.

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

Teden vseživljenjskega učenja – Sodoben pogled na možgansko kap

Splošna bolnišnica Celje se je tudi letos vključila v program Tedna vseživljenj-
skega učenja, ki ga na Celjskem koordinira in vodi Regijsko študijsko središče v 
Celju. V bolnišnični predavalnici smo pripravili predavanje Sodobni pogled na 
možgansko kap, na katerem je asist. mag. Marija šoštarič Podlesnik na laični 
javnosti razumljiv način predstavila in razložila vzroke za nastanek možganske 
kapi ter načine zdravljenja. Dotaknila se je tudi tako primarne kot sekundarne 
preventive, predvsem pri tistih dejavnikih tveganja, na katere s svojim načinom 
življenja in odločitvami lahko vplivamo. Posebej je poudarila pomen hitre pre-
poznave simpto-
mov možganske 
kapi in ukrepanja, 
saj se možnos-

ti učinkovitega zdravljenja s časom hitro 
manjšajo. čeprav je sodobna nevrologija 
v zadnjih 20 letih močno napredovala, s či-
mer so se odprle tudi nove možnosti za us-
pešno zdravljenje, čas pri obravnavi mož-
ganske kapi ostaja ključen dejavnik. Tudi 
zato ni dobro spregledati opozorilnih do-
godkov, ko pride do začasne, četudi krat-
kotrajne motnje vida, govora, ravnotežja 
ali ohromelosti uda, saj jim v zelo velikem 
deležu sledi možganska kap. 
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ROMANA JOKIć V IZbORU 35 TO KNOW
Kolegica Romana Jokič, dipl. m. s,, spec. periope-
racijske zdravstvene nege, je bila zaradi svojega 
neprecenljivega prispevka na področju oskrbe CVK 
izbrana med 35 svetovnih strokovnjakov kot oseba, 
ki piše v svetovnem merilu novo poglavje na ome-
njenem področju.
 
V počastitev 35-letnice blagovne znamke Tegaderm 
TM so v 3M pripravili program, v katerem so prika-
zali zgodbe 35 posameznikov – 35 to Know. Gre za 
klinične strokovnjake in specialiste s področja i.v. 
terapije in oskrbe ran z vsega sveta, ki so s svojim 
delom na svojem delovnem področju naredili veli-
ke korake h kakovostnejši oskrbi pacientov in isto-
časno k zmanjševanju njenih stroškov.
Kolegica Romana, katere delo je v svetu v zadnjih 
letih zelo prepoznano in iskano, je bila prepoznana 
in izbrana kot ena izmed teh 35 dobrih zgodb. 
biti v družbi teh izjemnih ljudi je resnično nagrada 
za njeno že več kot 20-letno raziskovalno delo na 
področju oskrbe CVK. Tisto, kar ji v svetu najbolj pri-
pisujejo pri njenem prispevku je, da je znala združiti 
teorijo in prakso in s tem pokazala pravo pot oskrbe 
CVK v praksi. Prav zaradi tega jo tudi v tujini vabijo 
v svoja delovna okolja, da jim pokaže svoj pristop 
k oskrbi CVK, in da si istočasno izmenjajo izkušnje. 

 

Kolegica Romana, iskrene čestitke v imenu Odseka 
intenzivne medicine operativnih strok. Zelo smo 
ponosni, da delamo v skupnem timu, in da se lahko 
učimo od tebe, oziroma sprejemamo tvoje znanje, 
kot se reče »iz prve roke«.

Biserka Lipovšek, dipl. m. s. 
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih 

strok ter terapijo bolečin

ZAVEZAN SVOJIM CILJEM IN SANJAM LAHKO
PREMAGAŠ VSE OVIRE IN ZMAGAŠ.
PRIHODNOST PRIPADA TISTIM,
KI SI USTVARJAJO SVOJO LASTNO USODO.

V mesecu aprilu 2018 je z uspešnim zaključkom drugostopenjskega magistrskega študija

 glavna medicinska sestra oddelka za anesteziologijo

SABINA KRAČUN
pridobila naziv magistrica zakonskih in družinskih študij.

Ob pomembnem dosežku ji iskreno čestitamo in želimo, da bi kot doslej, 
z optimizmom in pozitivno naravnanostjo premagovala nove izzive in 
dosegala podobne in še večje uspehe na svoji nadaljnji poklicni in osebni 
poti življenja.

Oddelek za anesteziologijo, intenzivno 
medicino operativnih strok

 in terapijo bolečin
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NUšA  čEDE, 
dr. med., spec. interne medicine (1944–2018)

čas je za trenutek obstal, ko nas je pretresla vest o  
izgubi bivše sodelavke, predstojnice, mentorice in 
prijateljice.
Nuša čede oz. Ana v uradnih dokumentih, je bila 
rojena 20. 1. 1944 v Suhi, občina škofja Loka. Po 
zaključenem študiju na Medicinski fakulteti v Lju-
bljani se je sprva zaposlila leta 1969 na Zavodu za 
zdravstveno varstvo, v letu 1974 je zaključila spe-
cializacijo iz interne medicine. Od 1977 do 1981 
je bila predstojnica Diabetičnega dispanzerja v 
Zdravstvenem centru Celje, istega leta je zaključila 
podiplomski študij iz diabetologije na Medicinski 
fakulteti v Zagrebu. Od 1994 do 2001 je bila pred-
stojnica Oddelka za endokrine bolezni in bolezni 
presnove. Pustila je velik pečat v Splošni bolnišnici 
Celje, na novo je postavila temelje diabetologije in 
endokrinologije.  Po njeni  zaslugi je imela celjska 
bolnišnica dober ugled  v drugih slovenskih in tudi 
tujih ustanovah. Od leta 1995 je bila tudi neposre-
dna mentorica interne medicine z infektologijo. 

Draga Nuša!
Že ob prvem srečanju si me prevzela, ko sem se po-
javila kot mlada zdravnica, prestrašena in negotova 
glede svoje prihodnosti. Bila si polna pozitivne ener-
gije in entuziazma, nisem dolgo razmišljala o tem, 
da se ti pridružim na poklicni poti. Kot mentorica si 
me obogatila z znanjem in izkušnjami, bila si dober 

zgled.  Na oddelku smo te imeli radi, tako kolegi kot 
tudi medicinske sestre in še celo strežnice, do katerih si 
imela enako spoštljiv odnos. Vedno si tudi nas mlajše 
zdravnike vzela za sebi enake. Zelo si bila priljubljena 
tudi pri bolnikih, še vedno te marsikdo od njih omeni. 
Hvala ti za vse lepe trenutke, ki smo jih preživeli sku-
paj, predvsem pa ti hvala za vse predano znanje in 
izkušnje. 
Kljub svojemu velikemu znanju si ostala skromna in 
poštena, sicer povsem predana delu, še bolj pa nak-
lonjena svoji družini, ki si jo vedno postavljala na prvo 
mesto. Žal pa so se mračne sence naselile v tvojem srcu 
po bolezni hčere. Izguba otroka ti je kot materi pustila 
najgloblje in nezaceljive rane. Vendar usoda z udarci 
ne prizanaša, podala si se na hčerin križev pot, kot da 
te bo le-ta razrešil bremena temnih sil, ki si jih nosila 
globoko v srcu.  Mogoče je bilo tako usojeno, končno 
si se osvobodila. Skupaj najdita mir izza mavrice…
Hvala ti.

Maja Navodnik Preložnik, dr. med.
Vodja Odseka za diabetes in endokrinologijo       

                                                                                                                                        
KO SONČNI JE ŽAR UTIŠAL  VIHAR,
NASTALA JE MAVRIČNA SLIKA.
JE DALEČ OD ROK, JE DALEČ OD NOG,
IN VENDAR SE ZEMLJE DOTIKA.
 NA ZEMLJI SEM JAZ, 
NA MAVRIČNI KRAS, 
V DALJAVE NE MOREM SE VZPETI.
DA MOGLA BI KDAJ, PO MAVRICI V RAJ, 
BI MORALA NAJPREJ UMRETI.
OJ, MAVRICA, TI SKRIVNA MOČ. 
LEP TUNEL SE STKAL JE,
V ŽARKIH SONCA ZASIJAL, 
SE SPUSTIL DO TAL JE.
TEME NIMA TA TUNEL,
SONCE VANJ POBLISNE,
TA TUNEL JE AKVAREL, KI V NEBO SE VTISNE.
PELJI ME V TA AKVAREL, 
V SONČEVI MOKROTI,
PELJI SKOZI TA TUNEL, 
PO NEBESNI POTI.
KO TEMNO TI  V SRCU BO, 
V NEBO SE OZRI,
MAVRICA SPET PRIŠLA BO, 
DA TE RAZSVETLI.
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Stanje zaposlenih na dan 31. 5. 2018: 2015 
delavcev

Prihodi 
•	 6 zdravnikov specialistov
•	 9 zdravnikov specializantov
•	 10 zdravnikov sekundarijev
•	 19 zdravnikov sekundarijev – pripravnikov
•	 1 vodja sektorja za finance in računovodstvo
•	 1 direktorica bolnišnice
•	 1 dipl. inž. radiol. tehnol.
•	 2 dipl. fiziot. – pripravnika
•	 16 dipl. m. s.
•	  2 dipl. labor. inž.
•	  2 laboratorijska tehnika
•	  5 tzn – pripravnikov
•	  12 tzn
•	 1 zdravstveni administrator
•	 7 zdravstvenih administratorjev – pripravnikov
•	 1 bolničar – pripravnik
•	 3 bolničarji
•	 1 obdukcijski pomočnik
•	 6 delavcev oskrbe in transporta
•	 1 energetik 
•	 1 dietni kuhar
•	 2 servirki 
•	 1 vzdrževalec perila

Odhodi 
•	 10 zdravnikov specialistov
•	 2 zdravnika specializanta
•	 3 zdravniki brez specializacije/zdravniki po 

opravljenem sekundariatu – sobni zdravniki
•	 16 zdravnikov sekundarijev – pripravnikov 
•	 4 zdravniki brez specializacije/zdravniki po 

opravljenem sekundariatu – pripravniki
•	 2 dipl. inž. radiol. tehnol. – pripravnika
•	 1 dipl. lab. inž.
•	 1 dipl. inž. kem. tehnol. – pripravnik
•	 1 laboratorijski tehnik
•	 12 dipl. m. s./VMS
•	 1 višji fiziot.
•	 2 dipl. fiziot. – pripravnika
•	 1 dipl. del. terapevt – pripravnik
•	 7 tzn – pripravnikov
•	 5 tzn
•	 1 farm. tehnik
•	 2 farm. tehnika – pripravnika
•	 5 zdravstvenih administratork
•	 3 zdravstvene administratorke – pripravnice
•	 1 bolničar
•	 1 bolničar – pripravnik
•	 1 obdukcijski pomočnik
•	 4 delavci oskrbe in transporta
•	 1 delavec področja informatike
•	 3 servirke III
•	 1 natakar
•	 1 vzdrževalec perila 
•	 5 delavcev tehničnih služb

Stanje zaposlenih 
na dan 31. 5. 2018 

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi od DECEMbRA 2017 do MAJA 2018)

Zaključeni študiji zaposlenih 
•	 Sabina	Kračun,	dipl.	m.	s.,	je	10.	4.	2018	zaključila	podiplomski	magistrski	študij	2.	stopnje	na	Teološki	

fakulteti Ljubljana in pridobila strokovni naslov »magistrica zakonskih in družinskih študijev«.
•	 Barbara	Novak	je	24.	5.	2018	zaključila	visokošolski	strokovni	študijski	program	1.	stopnje	na	Fakulteti	

za zdravstvene vede Maribor in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra«.

IZVOLITVE V NAZIV
•	 Cvetka	Skale,	univ.	dipl.	org.,	je	izvoljena	v	naziv	predavateljice	za	področje	zdravstvene	nege.
 Izvolitvena doba traja od 15. 11. 2017 do 14. 11. 2022.

•	 Dr.	Manja	Antonič,	dr.	med.,	je	izvoljena	v	naziv	asistentke	in	hkrati	asistentke	z	doktoratom	za	
področje »interna medicina«.

 Izvolitvena doba traja od 12. 3. 2018 do 12. 3. 2021.
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Delovni jubileji od januarja do junija 2018
10 LET
1. Nataša Fendre, Oddelek za laboratorijsko 

medicino
2. Nina Frlič, Oddelek za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo
3. Aleksandra Gaber Vivod, Oddelek za žilno 

kirurgijo
4. Jerneja Jonak, Lekarna
5. Ida Kampuš, Kuhinja
6. Tatjana Knez, Oddelek za anesteziologijo, 

intenzivno medicino operativnih strok in 
terapijo bolečin

7. Jožica Magdalenc, Pralnica
8. Jože Novak, Medicinska elektronika in 

varovanje
9. Kristjan Omahen, Travmatološki oddelek
10. Karmen Orter, Urološki oddelek
11. Jaka Pavlič, Urgentni center
12. Aleksandra Petrović, Služba zdravstvene 

administracije
13. Darinka Pirečnik, Oddelek za anesteziologijo, 

intenzivno medicino operativnih strok in 
terapijo bolečin

14. Mateja Rehar Cokan, Pediatrični urgentni 
center

15. Gordana Ristić, Oddelek za anesteziologijo, 
intenzivno medicino operativnih strok in 
terapijo bolečin 

16. špela Selič, Služba zdravstvene administracije
17. Petra Slatenšek, Oddelek za ortopedijo in 

športne poškodbe
18. Lidija šemen čerčinović, Nevrološki oddelek
19. Vanja šimenc, Oddelek za anesteziologijo, 

intenzivno medicino operativnih strok in 
terapijo bolečin

20. Ana Trebičnik, Služba zdravstvene 
administracije

21. Alenka Valte, Oddelek za medicinsko 
rehabilitacijo 

20 LET
1. Sanja bodiroža, Kardiološki oddelek
2. Lea Cesarec, Operacijski blok
3. Urška čujež, Očesni oddelek
4. Tatjana Grobelnik, Kardiološki oddelek
5. Vanja Herman Gril, Nabavna služba
6. Metka Jazbec čoh, Kardiološki oddelek
7. Anton Jošt, Oddelek za anesteziologijo, 

intenzivno medicino operativnih strok in 

terapijo bolečin
8. Tanja Kmecl, Dermatovenerološki oddelek
9. Darja Knez, Služba zdravstvene administracije
10. Sandra Kostrevc, Oddelek za patologijo in 

citologijo
11. Mateja Kovše, Služba zdravstvene 

administracije
12. Matjaž Krznar, Lekarna
13. Polonca Leban, Dializni center
14. Petrina Lepej, Služba zdravstvene 

administracije
15. Katarina Meštrović Popovič, Otroški oddelek
16. Jasmina Mujanović, Operacijski blok
17. Verica Ošlovnik, Kardiološki oddelek
18. Aleksandra Siter, Služba zdravstvene 

administracije
19. Mateja Zagrušovcem, Oddelek za bolezni 

prebavil

30 LET
1. Franc bračko, Kotlovske naprave
2. Melinda čepin Tombac, Oddelek za 

laboratorijsko medicino
3. Renata Klun, Otroški oddelek kirurških strok
4. Silva Kolar, Kuhinja
5. Matejka Manfreda Ibrić, Sektor za ekonomiko
6. Tatjana Mikuš, Telefonska centrala
7. Melita Rošer, Urgentni center
8. Ivan Sobočan, Sterilizacija
9. brigita Vodeb, Oddelek za transport in oskrbo 

bolnikov

Vsem jubilantom čestitamo!

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z 
javnostmi ali na e-mail danijela.gorisek@sb-celje.si . Prosi-
mo, da nam prispevke pošljete v elektronski obliki (na CD-ju, 
po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokovne in akademske 
naslove avtorjev ter naziv oddelka oz. službe, v kateri so za-
posleni. Tabele in slike priložite ločeno na koncu besedila. 
Fotografije priložite tudi v izvirni elektronski obliki. Na foto-
grafijah, ki niso v elektronski obliki, na hrbtni strani s svinčni-
kom označite naslov članka, h kateremu jih prilagate.

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo 
do 3. decembra 2018.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(po potnih nalogih) za obdobje

JANUAR – MAJ 2018
Ime in priimek NAZIV Pričetek 

izobraževanja
Kraj napotitve

Leja Kovačič, mag. zdr. nege Delavnice s področja obravnave revmatoloških 
bolnikov, ki se zdravijo z biološkimi zdravili

20. 1. 2018 LJUbLJANA

Goran buser, dr. med. Interdisciplinarni pristop k diagnostiki bol. 
tumorjev pri ženskah

12. 1. 2018 MARIbOR

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

6. slovenska šola transtorakalne ehokardiografije 12. 1. 2018 šMARJEšKE TOPLICE

Iwona Ewa Kosi, dr. med. 2. mednarodni simpozij žilne nevrologije 19. 1. 2018 LJUbLJANA
Mateja Groboljšek Žgavc, 
dr. med.

Strokovno srečanje – sekcije bolezni mrežnice 17. 1. 2018 LJUbLJANA

Slavica Podgoršek, dr. med. Strokovno srečanje – sekcije bolezni mrežnice 17. 1. 2018 LJUbLJANA

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

Revizija smernic za delovanje sistema NMP ob 
množičnih nesrečah

06. 1. 2018 bRDO PRI KRANJU

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

Preizkusno predavanje o habilitaciji 11. 1. 2018 MARIbOR

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

MRMI tečaj 25. 1. 2018 NOVO MESTO

Andreja Doberšek, dipl. m. s Obravnava otroka in mladostnika z astmo 25. 1. 2018 CELJE
Dr. Drago brilej, dr. med. Contraversis in trauma surgery – an expert forum 21. 1. 2018 MARIbOR
Asist. Andrej Strahovnik, dr. med. MRMI tečaj 25. 1. 2018 NOVO MESTO
Nuša Skutnik, dr. med. Uporabna kardiologija 26. 1. 2018 LAšKO
Cvetka Skale, univ.dipl. org. Tečaj za dojenju prijazni neonatalni oddelek 05. 2. 2018 LJUbLJANA
Mag. Lidija Gobec, mag. farm. Poanalitika na področju lab. medicine 15. 2. 2018 LJUbLJANA
Katja Mulej Hren, univ. dipl. org. Spodbujanje in vzdrževanje dojenja 1. 2. 2018 CELJE
Sandi Poteko, dr. med. Veščine in znanja za nujna stanja 16. 2. 2018 LJUbLJANA
Dean Sinožić, dr. med. Koža in sluznice v revmatologiji 17. 3. 2018 LAšKO
Leja Kovačič, mag. zdr. nege Koža in sluznice v revmatologiji 17. 3. 2018 LAšKO
Matej Mažič, dipl. zn. Ukrepanje služb NMP ob kemijskih nesrečah 16. 3. 2018 NOVO MESTO

Dr. Dragan Kovačič, dr. med. 15. konferenca managementa in vodenja v 
zdravstvu

8. 3. 2018 PORTOROŽ

Leonida Perčič šeligo, dipl. m. s. Sodelovanje različnih strok pri obravnavi bolnika z 
okužbo

13.03.2018 DOLENJSKE TOPLICE

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

Novi izazovi u hemodinamici i intenzivnoj medicini 8. 3. 2018 ZAGREb

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

Hemodinamski monitoring 15. 3. 2018 LJUbLJANA

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

29. dnevi rehabilitacijske medicine, določanje ciljev 
v rehabilitaciji

15. 3. 2018 LJUbLJANA

Damjana Hrastnik, dr. med. Zdravljenje nikturije, raka prostate z LHRH analogi, 
scintigrafska diagnostika

07. 3. 2018 CELJE

Prim. Uršula Gajšek Salobir, 
dr. med.

Klinična obravnava bolnic z ginekološkimi težavami 23. 3. 2018 LJUbLJANA

Tanja Oštir, dipl. m. s. Znanje omogoča ms v pediatriji pravilne odločitve 
in odgovorno ravnanje

9. 3. 2018 ZREčE

Andreja Doberšek, dipl. m. s. Znanje omogoča ms v pediatriji pravilne odločitve 
in odgovorno ravnanje

9. 3. 2018 ZREčE

Mateja Kugonič, dipl. m. s. Vpliv globalizacije na sterilizacije v Sloveniji 22. 3. 2018 ZREčE

Miha Pukl, dr. med. Rak prostate, patološka diagnostika 16. 3. 2018 VANCOUVER

Katja šibli, dr. med. Pomen uz preiskave pred operativnim posegom na 
venah spodnjih okončnin

6. 4. 2018 DOLENJSKE TOPLICE

Katja šibli, dr. med. Venska zgodba 6. 4. 2018 DOLENJSKE TOPLICE
Prim. Matej Marinšek, dr. med. Slovenska šola intervencijske kardiologije 6. 4. 2018 LJUbLJANA



Danila Ana Hriberšek, mag. farm. Strokovno srečanje in občni zbor sekcije 10. 4. 2018 LJUbLJANA
Asist. dr. Marija šoštarič 
Podlesnik, dr. med.

Migrena 20. 4. 2018 LJUbLJANA

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

Evropska delovna skupina za posodobitev smernic 
AbCT

19. 4. 2018 DUNAJ

Tomo šibli, dr. med. Venska zgodba 6. 4. 2018 DOLENJSKE TOPLICE
Asist. dr. barbara Gnidovec 
Stražišar, dr. med.

Schedule at a glance 27. 4. 2018 PARIZ

Peter bračun, inž. rad. Interventional Nurse-technitan training course 21. 4. 2018 MAKARSKA
Samo Mrkša, dipl. inž. rad. Interventional Nurse-technitan training course 21. 4. 2018 MAKARSKA
Zoran bolta, dr. med. 19th Annual symposium on patient blood 

management
11. 4. 2018 LIZbONA

bojana Jecel, mag. manag. Kakovostno klinično mentorstvo je pogoj za 
doseganje zastavljenih učnih ciljev

21. 4. 2018 CELJE

Nina Preložnik, mag. zdr. nege Delirij, sedacija in analgezija 18. 5. 2018 ROGAšKA SLATINA
Mag. Marjan Ferjanc 25. srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev 

v zdravstvu
24. 5. 2018 PORTOROŽ

Cvetka Skale, univ. dipl. org. 10th European Conference of Elacta 16. 5. 2018 ROTTERDAM
Mag. Jakob Koren, dr. med. Kolposkopski tečaj – kolposkopija nizko tveganih 

predrakavih sprememb
25. 5. 2018 LJUbLJANA

Dr. Dragan Kovačič, dr. med. Sodobna kardiologija 2018 17. 5. 2018 LJUbLJANA
boštjan bercko, dr. med. Sodobna kardiologija 2018 17. 5. 2018 LJUbLJANA
Ivana Sokolović, dr. med. Sodobna kardiologija 2018 17. 5. 2018 LJUbLJANA
Ksenija Rovan Krivec, dr. med. Sodobna kardiologija 2018 17. 5. 2018 LJUbLJANA

Mag. Franc Tratar Staranje in s starostjo povezane spremembe 
zdravstvenega stanja

17. 5. 2018 CELJE

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

Staranje in s starostjo povezane spremembe 
zdravstvenega stanja

17. 5. 2018 CELJE

Mihaela Pavlović, dr. med. Prikaz primera akutne retence urina 18. 5. 2018 bOHINJ
Federico Viktor Potočnik, 
dr. med.

Zrela demokratična zavest kot predpogoj za 
uspešen zdravstveni sistem

24. 5. 2018 LJUbLJANA

Doc. dr. Matjaž Sajovic, dr. med. 19. Efort 29. 5. 2018 bARCELONA
Domen Stropnik, dr. med. 19. Efort 29. 5. 2018 bARCELONA
Rok Pavlič, dr. med. Vse o skafoidu 17. 5. 2018 LJUbLJANA
barbara Hudournik, dr. med. Heart failure 2018 26. 5. 2018 DUNAJ
barbara Smrke, mag. zdr. nege Delirij, sedacija in analgezija 18. 5. 2018 ROGAšKA SLATINA
Darja Podsedenšek, 
mag. zdr.-soc. manag.

Delirij, sedacija in analgezija 18. 5. 2018 ROGAšKA SLATINA

Katarina Kaja šifer, dr. med. Esti 2018 Congress and Joint Meeting with Esct 23. 5. 2018 ŽENEVA
Miha Mežnar, dr. med. 27. mednarodni simpozij intenzivne medicine 25. 5. 2018 bLED
barbara Smrke, mag. zdr. nege 27. mednarodni simpozij intenzivne medicine 25. 5. 2018 bLED
Darja Podsedenšek, 
mag. zdr.- soc. manag. 

27. mednarodni simpozij intenzivne medicine 25. 5. 2018 bLED

Rok Žnider, dipl. zn. 27. mednarodni simpozij intenzivne medicine 25. 5. 2018 bLED
Prof. dr. Radko Komadina, dr. 
med. – svetnik

18th European congress of travma & emergency 
surgery

4. 5. 2018 VALENCIA

Asist. mag. Igor černi, dr. med. 26th International Congress of the EAES 29. 5. 2018 LONDON

Asist. mag. Igor černi, dr. med. Evropski kongres, 14. kongres hrvatskog društva za 
endosk. krg.

18. 5. 2018 PULA

Marjeta blaj, dipl. m. s. Učinkovita in varna zn kirurškega pacienta 21. 5. 2018 LAšKO

Prim. Uršula Gajšek Salobir, 
dr. med.

Kolposkopski tečaj – kolposkopija nizko tveganih 
predrakavih sprememb

25. 5. 2018 LJUbLJANA

Tanja štubelj, VMS Moč za spremembe 18. 5. 2018 DOLENJSKE TOPLICE
Asist. mag. Luka Kopač, dr. med. Epilepsija 18. 5. 2018 LJUbLJANA
Mitja četina, dr. med. Magnetna resonanca raka prostate 23. 5. 2018 CELJE
Mateja Kugonič, dipl. m. s. Učinkovita in varna zn kirurškega pacienta 21. 5. 2018 LAšKO
Dario Kalacun, dr. med. 19. Efort 29. 5. 2018 bARCELONA
bojana Jecel, mag. manag. Učinkovita in varna zn kirurškega pacienta 21. 5. 2018 LAšKO
bojana Jecel, mag. manag. Staranje in s starostjo povezane spremembe 

zdravstvenega stanja
17. 5. 2018 CELJE
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PETIč DAN ŽIL

Združenje za žilne bolezni Slovenije je letos petič 
organiziralo Dan žil. Akciji, ki je potekala v petek, 16. 
marca po več krajih v Sloveniji, se je pridružila tudi 
naša bolnišnica. Pri izvedbi smo sodelovali zaposle-
ni Oddelka za žilno kirurgijo in žilnega centra. 
  

Letošnja akcija je potekala pod sloganom »Nič več 
žilnih amputacij! Kadilci preglejte svoje noge!«. 

Ateroskleroza ali poapnenje žil prizadene arterije 
v telesu in lahko povzroči smrtno nevarne zaplete, 
kot sta možganska in srčna kap. Kadar so prizadete 
tudi arterije zgornjih in spodnjih okončin, pa govo-
rimo o periferni arterijski bolezni (PAb). Ta se vrsto 

let razvija počasi in bolniku ne povzroča nobenih 
težav. šele v napredovalem obdobju bolezni arterij 
spodnjih okončin se pojavi občasno šepanje (inter-
mitentna klavdikacija). Zanjo je značilna stiskajoča 
bolečina v mečih ali stegnu, ki se pojavi med hojo in 
preneha po počitku. V tem stadiju bolezni so slabo 
ali že netipljivi pulzi na nogah. Nadaljnje napredo-
vanje ateroskleroze lahko kritično zmanjša pretok v 
arterijah (govorimo o kritični ishemiji uda), tako da 
se bolečina v nogi pojavlja že med mirovanjem. če 
tako stanje traja dlje, lahko pride na udu do propa-
da in odmrtja tkiva (nastanek razjede ali gangrene). 
Vsak šesti prebivalec, starejši od 55 let, ima perifer-
no arterijsko bolezen, ki pa mu ne povzroča težav. 
Takih, ki imajo intermitentno klavdikacijo (boleči-
no po določeni prehojeni razdalji), je približno pet 
odstotkov, njihovo število pa s starostjo narašča. Pri 
enem odstotku bolnikov, ki navajajo občasno še-
panje, se vsako leto razvije kritična ishemija, ki ne-
posredno ogroža njihov ud. Pri teh bolnikih je treba 
nujno vzpostaviti pretok skozi arterije nog, sicer jim 
grozi izguba uda (amputacija). V Sloveniji lahko pri-
čakujemo 1.000 do 2.000 bolnikov na leto s kritično 
ishemijo nog. Smrtnost zaradi srčno-žilnih bolezni 
je pri bolnikih s PAb dva- do trikrat pogostejša. Ate-
roskleroza arterij spodnjih okončin je namreč tesno 
povezana z aterosklerotično boleznijo možganskih 
in srčnih žil. Eden od najpomembnejših dejavni-
kov tveganja za razvoj in napredovanje PAb je ka-
jenje, ki pospeši razvoj bolezni, poslabša rezultate 
zdravljenja in poveča tveganje za amputacijo uda. 
Drugi pomembni dejavniki tveganja za razvoj PAb 
so še: sladkorna bolezen, napredovalo ledvično 
popuščanje, zvišan krvni tlak, povečane vsebno-
sti maščob in holesterola v krvi, debelost, telesna 
nedejavnost, družinska obremenjenost, moški 
spol in starost.

Prvi namen akcije je bil osveščanje javnosti o vzro-
kih in znakih periferne arterijske bolezni nog. S 
pripravljenimi zloženkami in plakati smo opozorili 
na stanja, pri katerih je treba pomisliti na možnost 
obolenja arterij nog in kako naj v tem primeru rav-
namo. Opozarjali smo na to, da je kajenje eden od 
glavnih dejavnikov tveganja za razvoj bolezni in pri-
kazali možnosti pomoči kadilcem pri odvajanju od 
cigaret. Del časa smo namenili tudi učenju tipanja 
pulzov, z odsotnostjo katerih lahko prepoznamo 
bolezen arterij nog. bolnikom, ki niso imeli tipnih 
pulzov, smo izmerili gleženjske indekse. 
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Potipajmo najprej 
pulz arterije v za-
pestju. Tako se 
bomo naučili, kako 
čutimo pulz utripa-
joče arterije. Nato 
bomo pulz poiskali 
še na stopalnih ar-
terijah.

Pozor! Pri otipavanju pulzov uporabljajte tri 
prste desnice (oz. levice, če ste levičar).

 
Kako najdemo pulz 
na hrbtišču stopa-
la? Zamislimo črto, 
ki povezuje točko 
med prstoma in 
sredino gležnja. 

Stopalno arterijo 
praviloma zatipa-
mo na sredi med 
tema točkama.

če pulza arterije ne 
zatipate, poskusite 
prste premakniti 
nekoliko naprej ali 
nazaj dokler ne za-
tipate pulza.

Poskusimo zatipa-
ti še pulz na  GLE-
ŽENJSKI ARTERIJI. 
Kako ga najdemo 
?
Pulz poiščemo na 
notranji strani gle-
žnja. 

Od najbolj izboče-
nega dela gleženj-
ske kosti se pomak-
nemo 1cm proti 
peti in poskusimo 
zatipati pulz  (zele-
na črta na sliki).

Ta dan je našo informativno točko obiskalo skoraj 
200 bolnikov, ki so pokazali izjemno zanimanje za 
bolezni ožilja. če smo z izvedbo preventivne akci-
je preprečili vsaj eno žilno amputacijo, smo naredili 
veliko…

Domen Slapnik, dr. med.
Oddelek za žilno kirurgijo

ZATIPAJMO  PULZ! KAKO?

Precej pozornosti so vzbudili razstavljeni informa-
tivni plakati z besedo BOM, s katero želimo opo-
zoriti na to bolezen. črke v besedi BOM povedo 
naslednje: bolečine v nogah, odsotnost pulzov in 
mrzle noge. 
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SVETOVNI DAN LEDVIC – 8. MAREC 2018 
LEDVICE IN ZDRAVJE ŽENSK: VKLJUčI SE, CENI SE, 
INFORMIRAJ SE

Tudi letos smo drugi četrtek v 
marcu obeležili svetovni dan 
ledvic, katerega namen je osve-
ščanje o delovanju in skrbi za 
zdravje ledvic ter preprečevanje 
in zgodnje odkrivanje kronične 
ledvične bolezni. Zaradi kronične 
ledvične bolezni nastanejo hudi 
zapleti, pojavi se lahko odpoved 
ledvic, pa tudi zgodnja smrt zara-
di srčno-žilnih zapletov. 

Letošnji dan ledvic je bil posve-
čen predvsem vsem ženskam in 
zdravju žensk, saj je ta dan sovpa-
dal tudi z dnevom žena. Kronič-
no ledvično bolezen ima v svetu 
približno 195 milijonov žensk. Ta 
bolezen je trenutno osmi najpo-
membnejši vzrok smrti pri žen-
skah, zaradi nje vsako leto umre 
kar 600.000 žensk. Pri ženskah je 
tveganje za nastanek kronične 
ledvične bolezni podobno kot 
pri moških, najpogosteje jo tudi 
pri njih povzročijo sladkorna bo-
lezen, zvišan krvni tlak in srčno-
žilne bolezni. Ženske so bolj dov-
zetne za okužbe sečil in nekatere 
bolezni ledvic (npr. avtoimuna bo-

lezen lupusni glomerulonefritis). 
Pri ženskah s kronično ledvično 
boleznijo je plodnost zmanjšana, 
nosečnost pa je treba skrbno pla-
nirati in nadzorovati, saj je mož-
nost zapletov večja. Po nekaterih 
raziskavah se pri ženskah kronič-
na ledvična bolezen pojavi celo 
pogosteje kot pri moških, saj jo 
ima kar 14 odstotkov žensk in 12 
odstotkov moških. Kljub temu 
pa je število žensk, ki se zaradi 
odpovedi ledvic zdravijo z diali-
zo, manjše od števila moških. To 
razliko pripisujejo dejstvu, da pri 
ženskah kronična ledvična bole-
zen napreduje počasneje kot pri 
moških. V nekaterih delih sveta so 
ženske še vedno slabše seznanje-
ne s kroničnimi boleznimi in ima-
jo slabši dostop do zdravljenja od 
moških. Zaradi socialnih, kultur-
nih in psiholoških vidikov je celo 
v nekaterih bolj razvitih državah 
zdravljenje s presaditvijo ledvice 
glede na spol različno. Ženske 
praviloma pogosteje darujejo 
ledvico za presaditev kot moški. V 
Sloveniji so ženske in moški ena-
kopravno obravnavani tako pri 

osveščenosti kot tudi pri zdravlje-
nju kronične ledvične bolezni.

Kot vsako leto tudi letos želijo 
organizatorji s kampanjo ob sve-
tovnem dnevu ledvic prispevati k 
večji osveščenosti o vlogi ledvic, 
ki jim lahko rečemo tudi čistilni 
stroj našega telesa. Z ugotavlja-
njem beljakovin v seču (protei-
nurije) lahko tako pri ženskah kot 
moških zgodaj odkrijemo ledvič-
no bolezen, ko bolnik še nima 
nobenih drugih kliničnih težav. 
Tako lahko preprečimo še dodat-
no okvarjanje ledvic in napredo-
vanje kronične ledvične bolezni. 
Povišan krvni tlak in beljakovine v 
seču namreč sodita med zgodnje 
znake bolezni ledvic. 

V Sloveniji aktivnosti ob svetov-
nem dnevu ledvic organizirajo 
Slovensko nefrološko društvo, 
Zveza društev ledvičnih bolnikov 
Slovenije in Sekcija medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v 
nefrologiji, dializi in transplanta-
ciji. Vsako leto se akciji pridružuje 
tudi naša bolnišnica. Letos je na 

 

Informativna stojnica v avli poliklinike 
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vse leto ne pozabimo na osem 
zlatih pravil za zdravje ledvic: 
1. dobra telesna kondicija in fi-
zična aktivnost, 2. redne kontrole 
krvnega sladkorja, 2. redne me-
ritve krvnega tlaka, 4. uživanje 
manj slane in manj mastne hra-
ne ter skrb za ustrezno telesno 
težo, 5. pitje ustrezne količine 
tekočine, 6. prenehanje kajenja, 
7. zmerna uporaba zdravil, ki so 

na voljo brez recepta, 8. kontrola 
delovanja ledvic, če sodite med 
ogrožene skupine ljudi: sladkorni 
bolniki, bolniki z arterijsko hiper-
tenzijo, boleznimi srca in ožilja, 
sečnimi kamni, moški s poveča-
no prostato, pozitivno družinsko 
anamnezo za ledvična obolenja, 
starejši od 50 let, kadilci in prede-
beli ljudje.

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

svetovni dan ledvic zdravstveno 
osebje naše bolnišnice skupaj s 
predstavniki Društva ledvičnih 
bolnikov Celje sodelovalo na treh 
informacijskih točkah, kjer smo 
merili krvni tlak, krvni sladkor in 
pregledovali seč. Na vseh treh in-
formacijskih točkah je bilo skupaj 
obravnavanih 353 ljudi. V Sb Celje 
smo krvni tlak izmerili 145 udele-
žencem, krvni sladkor 125, urin 
pa je oddalo 99 ljudi. V centru 
Mercator v Žalcu smo krvni tlak 
izmerili 105 ljudem in krvni slad-
kor 85, v centru Mercator Celje 
pa krvni tlak in krvni sladkor 103 
ljudem. V Sb Celje so pri meritvah 
krvnega tlaka pomagali tudi dija-
ki Srednje zdravstvene šole Celje. 
Testiranje urina je bilo opravljeno 
v sodelovanju z urinskim labo-
ratorijem naše bolnišnice. Vsem 
sodelujočim se za sodelovanje 
iskreno zahvaljujemo. 

Za konec pa nasvet, da tudi čez 

Ekipa Oddelka za bolezni ledvic in dializo, ki je organizirala aktivnosti 

KLOPI PRIHAJAJO – CEPITE SE!
Klopni meningoencefalitis 
(KME) je bolezen osrednjega 
živčevja, ki jo povzroča virus 
klopnega meningoencefalitisa. 
Človek se okuži z vbodom oku-
ženega klopa, opisani so zelo 
redki primeri prenosa virusa z 
uživanjem okuženega nepaste-
riziranega mleka in mlečnih iz-
delkov (predvsem kozje mleko). 

Klopni meningoencefalitis je se-
zonska bolezen in se navadno 
pojavlja med aprilom in novem-
brom, kar je vezano na aktivnost 
klopov, ki predstavljajo naravni 
rezervoar virusa ter služijo za nje-
gov prenos. Klopi imajo namreč 
radi temperaturo med 14 in 24 °C, 

penj obolevnosti za KME. bolezen 
se pojavlja praktično po večjem 
delu Slovenije, razen ob morju. 
Največ obolelih je na Gorenjskem 
ter v ljubljanski, koroški in tudi sa-
vinjski regiji. Na leto povprečno 
zboli 250 ljudi, vsakih nekaj let 
zaradi bolezni umreta eden do 
dva človeka. Obolevajo tako od-
rasli kot otroci, v zadnjih letih pa 
narašča obolevnost pri starejših.
Pri veliki večini poteka okužba 
brez simptomov. Kadar pa pride 
do razvoja bolezenskih znakov, se 
ti začnejo pojavljati v dveh do 28 
dneh po okužbi (tako imenovana 
inkubacijska doba), v povprečju v 
7 do 14 dneh.
bolezen poteka pri dveh tretji-

najdemo jih do 1000 metrov nad-
morske višine. V Sloveniji je 0,6 
% klopov prekuženih z virusom 
KME. Ostali naravni gostitelji so 
različni mali glodavci in žužkojedi 
(jež, krt, rovka). 
 

Slovenija sodi med evropske dr-
žave z eno izmed najvišjih sto-
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nah značilno dvofazno. Najprej 
se pojavi začetno obdobje, ki tra-
ja dva do sedem dni. Težave so v 
tem času zelo nespecifične, kot so 
vročina, slabo počutje, bolečine 
v mišicah in glavobol. V tem ob-
dobju bolniki še nimajo znakov 
za vnetje možganskih ovojnic. 
Pride do spontanega izboljšanja, 
ko bolnik nima nobenih težav. 
To brezsimptomno obdobje tra-
ja v povprečju teden dni (lahko 
od enega do 21 dni). Nato se pri 
večini pojavi druga faza bolezni, 
v kateri se razvijejo znaki prizade-
tosti osrednjega živčevja. Pojavijo 
se znaki akutnega meningitisa, 
kot so hud glavobol, bruhanje, 
visoka vročina, ob tem imajo bol-
niki izražene meningealne znake. 
če se pojavijo motnja zavesti (od 
blage zaspanosti, zmedenosti do 
komatoznega stanja), tresenje 
predvsem jezika in prstov rok ter 
kognitivne motnje, je to znak za 
prizadetost možganovine (tako 
imenovani encefalitis). Kadar se 
pojavi vnetje hrbtenjače, se lah-
ko pojavijo tudi ohromitve rok ali 
nog.  
bolezen dokažemo v drugi fazi, 
ko se pokažejo znaki meningitisa, 
s pregledom možganske tekoči-
ne (opravimo lumbalno punkci-
jo) ter rutinsko z mikrobiološkimi 
preiskavama seruma, s katerimi 
dokazujemo prisotnost specifič-
nih protiteles.  
Specifičnega protivirusnega 
zdravljenja ni na voljo. Potreb-
no je podporno simptomatsko 

redimo sami, če se ustrezno 
zaščitimo pred ugrizom klopa. 
Ko gremo v naravo je priporoče-
no, da nosimo svetla oblačila, ki 
naj zaščitijo čim večji del našega 
telesa. Svetujemo tudi uporabo 
sredstev, ki odganjajo klope (tako 
imenovani repelenti). Ko se vrne-
mo iz narave, sta potrebna skrben 
pregled telesa (ne pozabiti na po-
raščene dele) ter čimprejšnja od-
stranitev klopov. 

Kako klopa pravilno odstrani-
mo? 
Za odstranitev uporabljamo ko-
ničaste pincete. Klopa primemo s 
pinceto čim bližje koži, pincete ne 
vrtimo, temveč z enakomernim 
gibom potegnemo klopa narav-
nost navzgor. Klopov ne mažemo 
z oljem, alkoholom ali kakršnimi 
koli drugimi mazili.

 
Za konec: zaščitite se, preden 
greste na potep, predvsem pa 
čim večkrat uživajte v naravi! 

Dr. Tanja Selič Kurinčič, dr. med.
Oddelek za infekcijske bolezni 

in vročinska stanja

Pravilno odstranjevanje klopa

zdravljenje, ki vključuje nadome-
šanje tekočin z elektroliti in ustre-
zno protibolečinsko zdravljenje. 
če se pojavi hujša slika meningo-
encefaltitisa s prizadetostjo dihal-
nih mišic, je potrebno zdravljenje 
v enoti intenzivne terapije.
Pribilžno pet odstotkov bolnikov 
ima po prebolelem KME trajne 
posledice v obliki ohromitev.  Kar 
pri dobri tretjini bolnikov pa se 
pojavi tako imenovani postence-
falitisni sindrom, ki se največkrat 
kaže z dolgotrajno utrujenostjo, 
glavobolom, tresenjem, motnja-
mi zbranosti, motnjami spomina, 
lahko tudi motnjami ravnotežja.
Kljub temu, da nimamo na volju 
protivirusnega zdravila, se lahko 
uspešno zaščitimo pred bolezni-
jo s cepljenjem. Za osnovno cep-
ljenje so potrebni trije odmerki 
cepiva znotraj enega leta, nato 
vsake tri do pet let še en poživit-
veni odmerek. Po podatkih NIJZ 
je v Sloveniji prejelo vsaj en od-
merek cepiva okrog 12 odstotkov 
prebivalstva. V sosednji Avstriji pa 
je vsaj en odmerek cepiva preje-
lo kar 88 odstotkov prebivalstva, 
kar je pripomoglo k bistvenemu 
zmanjšanju obolevnosti. 
 
Kje se lahko cepite proti klopne-
mu meningoencefalitisu?
Cepite se lahko v ambulanti Na-
cionalnega inštituta za javno 
zdravje – območna enota Celje 
na Ipavčevi ulici 18, od ponede-
ljka do petka med 8. in 12. uro. 
Cepljenje je samoplačniško (tre-

nutno objavljena 
cena 35 EUR za en 
odmerek) in se je 
treba predhodno 
naročiti (telefonska 
številka 03/425- 
11-21 ali 03/425-
11-22). 
Kako se zaščitimo, 
preden gremo v 
naravo?
Največ lahko na-
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PREJEMNIKI NAJVIšJEGA PRIZNANJA 
DMSbZT CELJE
Oddelek za anesteziologijo, in-
tenzivno medicino operativnih 
strok in terapijo bolečine v Splo-
šni bolnišnici Celje deluje že 50 
let. Danes tim zdravstvene nege 
sestavlja 26 medicinskih sester in 
zdravstvenikov. Njihovo področje 
dela obsega različna delovišča. 
Tako vsakodnevno sodelujejo v 
operacijskih timih, opravljajo ne-
prekinjeno zdravstveno varstvo 
in izvajajo dela in naloge v 
anesteziološki in protibolečinski 
ambulanti. Sodelujejo tudi v timu 
transplantácijske dejavnosti, ena 
medicinska sestra pa je že enajsto 
leto aktivna strokovna soustvar-
jalka širšega tima Muzeja novejše 
zgodovine, ki je v bolnišnici odprl 
razstavo »Utrinki iz preteklosti 
Splošne bolnišnice Celje«.

Temelj njihove aktivnosti pri iz-
vajanju zdravstvene nege je sis-
tematičen, dinamičen in konti-
nuiran proces, katerega osnovno 
vodilo je celostno pojmovanje 
pacienta v vseh starostnih skupi-
nah pred anestezijo, med njo in 
po njej. Njihova posebna pozor-
nost je poleg opravljenega stro-
kovnega, kompetentnega, varne-
ga in etičnega vsakdanjega dela 
posvečena zaščiti pacienta, ohra-
njanju njegovega dostojanstva in 
informiranosti.

Zavedajo se, da samo znanje 
kaže pot do lastne suverenosti 
pri izvajanju kompetentne zdra-
vstvene nege v anesteziji. Zato 
svoje strokovno znanje nenehno 
obnavljajo, dopolnjujejo in delijo 
z drugimi. člani tima za izobra-
ževanje na področju oživljanja 
so skupaj z oddelčnimi izvajalci 
zasnovali učne delavnice prak-

tičnih veščin uporabe oddelčnih 
defibrilatorjev in učne delavnice 
oskrbe dihalne poti. Aktivno se 
udeležujejo kongresov doma in v 
tujini, objavljajo pa tudi strokov-
ne članke v domači in tuji stro-
kovni literaturi.

Lastno strokovno znanje nesebič-
no delijo med seboj, tako spre-
jemajo strokovne in življenjske 
izkušnje starejših sodelavcev in 
sveže teoretično znanje ter ideje 
mlajših. Posebno skrb in pozor-
nost posvečajo bodočim sodelav-
cem na oddelku, kot tudi priprav-
nikom in študentom. 

Takšna interakcija jim predstavlja 
edini ustrezen način, da pohvali-
jo, kar je narejeno dobro, in izbolj-
šajo, kar je lahko še boljše.
Anestezija kot stroka se neneh-
no razvija, kar od njih zahteva 
veliko mero fleksibilnosti, prila-
godljivosti in vedoželjnosti. Od 
posameznika pa zahteva močan 

značaj, odločnost in zanesljivost. 
Prizadevajo si, da so v skrbi za 
pacienta kreativen in soodgovo-
ren član anesteziološkega tima. 
Pomoč sodelavcem z nasveti in 
dejanji je tisto, kar jih dela moč-
nejše, strokovno in osebnostno 
samozavestnejše tudi takrat, ko 
ne gre vse tako, kot bi si želeli. 

Vse navedeno zaposlenim omo-
goča, da v času globalizacije, 
konkurenčnosti in tehnološke-
ga razvoja ohranjajo posluh do 
sočloveka v vseh dimenzijah eti-
ke, humanosti in profesionalnosti 
ter jim daje sposobnost preliti 
individualno znanje in energijo v 
učinkovitost in uspešnost aneste-
ziološkega oddelka. 

Ob prejemu srebrnega znaka 
jim iskreno čestitamo!

Mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg.
Področje zdravstvene nege

S podelitve priznanj
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KAZALNIKI KAKOVOSTI PODROčJA 
ZDRAVSTVENE NEGE V LETU 2017
Zaposleni Področja zdravstvene nege so tudi v 
letu 2017 spremljali kazalnike kakovosti (KK), 
in sicer neželene dogodke, padce pacientov, 
poškodbe z ostrimi predmeti ter razjede zaradi 
pritiska. Opravljali so pogovore o varnosti, s 
katerimi so odkrivali potencialne in dejanske 
varnostne probleme, zanje iskali rešitve oz. ob 
njihovem pojavu ustrezno ukrepali.

Neželeni dogodki (ND)
V letu 2017 so zaposleni z 31 oddelkov posredovali 
209 izpolnjenih obrazcev za prijavo neželenega 
dogodka (kar je za 46 % več kot leto poprej), 
na katerih je bilo evidentiranih 524 neželenih 
dogodkov (ND), pri tem so padci hospitaliziranih 
pacientov vključeni (242). Ob eni prijavi je bilo, 
kot vsa leta poprej, evidentiranih več neželenih 
dogodkov, kakor tudi več oseb, ki so bile vanje 
vpletene. Največ neželenih dogodkov je zabeležil 
oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
(38 primerov).

Najpogostejši neželeni dogodki so bili: padci 
hospitaliziranih pacientov (46,2 %), verbalno nasilje 
nad zaposlenimi (9,7 %), neupoštevanje navodil 
zdravstvenega osebja (5,3 %), poškodbe z ostrimi 
predmeti (5,2 %), napaka pri delu (3,4 %), poškodba 
pacienta (2,5 %), pobeg pacienta (2,3 %), fizično 
nasilje nad zaposlenim (2,1 %), pritožba pacienta 
oz. svojca nad delom zdravnika (1,9 %), pritožba 
pacienta oz. svojca nad neustrezno zdravstveno 
nego (1,1 %), poškodovanje, uničenje ter odtujitev 
bolnišnične lastnine (0,8 %), padec zaposlenega 
ter odtujitev osebnih stvari zaposlenega (0,6 %) in 
padec ambulantnega pacienta (0,4 %). V rubriko 
drugo (90 primerov ali 17,2 %) so se uvrstili še 

preostali primeri ND, kot npr. izpuljenje perifernega 
kanala, nazogastrične sonde, nefrostome, trahealne 
kanile, tubusa, centralnih venskih katetrov, kolaps 
pacienta, poškodba zaposlenega itd. V rubriki 
odtujitve osebnih stvari pacienta (3 primeri) so 
bili pri pacientih odtujeni denar, mobitel ter torbica 
z dokumenti in ključi stanovanja, pri odtujitvi 
osebnih stvari zaposlenega pa je bila odtujena 
jakna večje vrednosti. V primerjavi z letom poprej 
je prišlo do porasta odtujitev bolnišnične lastnine 
in sicer so bili odtujeni: aparat za merjenje krvnega 
sladkorja, brezkontaktni čelni termometer, oddelčni 
žig ter predpražnik dvigala. Med poškodovanje 
ali uničenje bolnišnične lastnine so zaposleni 
evidentirali poškodbo prenosnega monitorja ter 
poškodovanje vrat stranišča za paciente. Poročali 
so o več napakah pri delu kot leto poprej, te so 
se navezovale na predpis in aplikacijo zdravil, 
identifikacijo pacienta, na zapise v medicinsko 
dokumentacijo ter na pomanjkljivosti v medsebojni 
komunikaciji. V ND je bilo vpletenih 255 oseb, in 
sicer 35,6 % odraslih pacientov (kar je za 7,4 % več 
kot leto poprej) ter 60,8 % oseb, ki sodelujejo v 
zdravstveni obravnavi pacienta. V manjših deležih 
se pojavljajo še otroci, svojci ter spremljevalci. 

Največ ND se je zgodilo v bolniški sobi (49,3 % 
vseh lokacij) ter v dopoldanskem času (49,5 %). 
Ob neželenem dogodku je bilo izvedenih 522 
ukrepov in 201 negovalna intervencija. Zaposleni 
so v dobrih 22 % najpogosteje  obvestili glavno 
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medicinsko sestro oz. glavnega inženirja oddelka, 
največkrat opravljena negovalna intervencija pa 
je bila izpiranje pod tekočo vodo ter razkuževanje v 
6,5 %. Posledice so ND imeli v 60,2 %, najpogosteje 
psihične, kot je stres ter občutek ogroženosti.  Žal 
so bile evidentirane tudi težje posledice, in sicer so 
trije pacienti  utrpeli zlom kolka. 

Poškodbe z ostrimi predmeti
O tovrstnih neželenih dogodkih je poročalo 14 
oddelkov, skupno so prijavili 27 poškodb z ostrimi 
predmeti (l. 2016: 22). Incidenca poškodb z ostrimi 
predmeti se je tako v primerjavi z letom poprej 
nekoliko zvišala, kar je razvidno iz spodnjega grafa: 

Največ poškodb z ostrimi predmeti se je dogodilo 
diplomiranim medicinskim sestram (7), sledijo 
poškodbe pri srednjih medicinskih sestrah ter 
zdravnikih. V štirih primerih se je poškodba z ostrim 
predmetom zgodila tudi zaposlenim čistilnega 
servisa, kot posledica odvrženih igel v vreči za 
odpadke in na tleh, pri praznjenju koša v čakalnici 
ter odstranjevanju vrečke s steklom. Problematika 
vzrokov za poškodbe z ostrim predmetom se 
nanaša pretežno na odstranjevanje uporabljenih 
igel, nameščanje zaščite nazaj na uporabljeno iglo, 
prepolne zabojnike za odpadne igle ter nepazljivost 
zaposlenih pri ravnanju z ostrimi predmeti. 
Posledice so bile po večini manjše (viden vbod igle, 
bolečina).

Padci hospitaliziranih pacientov 
Padci hospitaliziranih pacientov so bili evidentirani 
na 18 oddelkih, in sicer je bilo zabeleženih 242 
padcev pri 212 pacientih, od tega pri 11 otrocih, 
24 pacientov pa je padlo več kot enkrat. Padci 
hospitaliziranih pacientov tako predstavljajo 46,2 
% vseh neželenih dogodkov. 
število padcev hospitaliziranih pacientov se je 
v primerjavi z letom poprej precej zvišalo (za 58 
primerov), medtem ko se je delež glede na leto 
poprej znižal:

V primerjavi z l. 2016 se je zvišala prevalenca vseh 
padcev v bolnišnici:

Višja je tudi incidenca padcev pacientov s postelje:

Incidenca padcev pacientov s poškodbami je že 
tretje leto zapored v upadanju, kar je dobro razvidno 
iz spodnjega grafa:
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Največ padcev pacientov je evidentiral kardiološki 
oddelek (38).

bolniška soba ostaja najpogosteje evidentirana 
lokacija padcev (v skoraj 83,0 %), največ padcev 
pa se je pripetilo v popoldanskem času (39,8 
%). Največkrat so bili pacienti najdeni na tleh ob 
postelji (39,6 %), kar je za slabih 6 % manj kot leto 
poprej. Vodilni vzrok za padec (od skupno 666 
vzrokov) je sedaj že nekaj let zapored pacientovo 
precenjevanje svojih sposobnosti (19,1 %), ki mu 
sledi  neupoštevanje navodil zdravstvenega osebja 
(15,2 %). Najpogosteje so padec utrpeli pacienti, 
ki so bili delno odvisni od medicinske sestre (43,5 
%), kar dobro sovpada z glavnimi vzroki za padce. 
Kot ugotavljamo že nekaj let, negovalno osebje 
poskrbi za pacientovo okolje, ki zmanjšuje tveganje 
za padec (klicna naprava je na dosegu roke, 
načrt ZN upoštevan, varnostne ograje ustrezno 
nameščene), še vedno pa v nekaj primerih niso bile 
nameščene varovalne ograjice ter luči, kar vsekakor 
predstavlja priložnost za izboljšave. V slabih 26,0 % 
so k padcem pacientov pripomogli tudi dejavniki, ki 
poleg njihovega zdravstvenega stanja še dodatno 
omogočijo padec (pacient proti nasvetu sam vstane, 
hodi, ne uporablja pripomočkov), zanemarljiv pa ni 
niti vpliv zdravil, ki jih pacient prejema (3,6 % v l. 
2017). V slabem odstotku so k padcem pripomogla 
tudi mokra tla. 

Najpogostejša posledica padca je bila v dobrih 26 
% površinska odrgnina, težje poškodbe v obliki 
zlomov kosti pa so se pojavile v 3,2 %, kar je za 2,4 
% več kot leto poprej. V dobri polovici primerov ND 
do posledic k sreči ni prišlo. 

V 51,4 % so zaposleni ob padcu kot glavni ukrep 
obvestili dežurnega zdravnika, v slabih 24,0 % pa 
dežurno medicinsko sestro. Po padcu so zaposleni 
pacienta največkrat namestili nazaj v posteljo (20,9 
%), ga opazovali  (17,5 %) ter mu izmerili vitalne 
funkcije (16,8 %). 

Razjede zaradi pritiska (RZP)
Na 15 oddelkih je bilo obravnavanih 423 pacientov 
z RZP, največje število je v l. 2017 imel oddelek 
za infekcijske bolezni in vročinska stanja (158). 
Med vsemi pacienti jih je 333 RZP imelo že ob 
prihodu v bolnišnico, pri 166 pa se je razvila v času 
hospitalizacije. 
Delež pacientov z RZP glede na število sprejetih je 
tako v zadnjih treh letih v porastu:

Prav tako je v manjšem porastu delež pacientov, ki 
so RZP dobili v času hospitalizacije: 

V manjšem porastu je tudi delež pacientov, ki so 
RZP imeli že ob sprejemu v bolnišnico:

V dobrih 44 % so pacienti z RZP prišli od doma, visok 
je tudi delež tistih pacientov, ki so prišli iz drugih 
ustanov (30,4 %), v 22,0 % pa so bili premeščeni 
med oddelki naše ustanove. Pacienti so imeli 
največkrat evidentirano II. stopnjo RZP (40,0 %), v 
6,0 % pa RZP pri pacientih ni bilo oz. je bila sanirana. 
Najpogostejša lokacija tako kot že leta poprej ostaja 
sakralni predel (26,8 %).  

Pogovori o varnosti (POV)
V l. 2017 je bilo iz 29 oddelkov in služb posredovanih 
324 pogovorov o varnosti, kar je nekoliko manj kot 
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leto poprej. Največ POV je posredoval oddelek za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja (45), še vedno 
pa nekateri oddelki v celem letu niso posredovali 
niti enega pogovora o varnosti.  V 96,0 % so na 
tveganje za nastanek varnostnega zapleta opozorili 
posamezni zaposleni, v ostalih 4,0 % pa pacienti. 

Najpogostejše vsebine POV prikazuje spodnji graf: 

Primeri vsebin v rubriki »ostalo« (187) so naslednji: 
nedosledno triažiranje (brez ukrepov v primeru 
nalezljive bolezni), perforacija sterilnih setov, 
problematika porasta okužb kirurških ran, 
problematika prelaganja pacientov na preiskovalno 
mizo gama kamere, problematika nesodelujočih, 
verbalno nasilnih pacientov, nedoslednost pri 
upoštevanju pravil v OP bloku – higienskega režima, 
nošenja kirurških mask; problematika odpiranja 
vhodnih vrat na Ginekološko-porodniškem oddelku 
v nočnem času, problematika delitve zdravil, 
problematika spremstva pacienta na preiskavo 
zaradi nesodelovanja med negovalnimi timi, dolgo 
čakanje pacienta na preiskavo, neseznanjenost 
osebja s čakajočim hospitaliziranim pacientom v 
čakalnici itd.

Primeri ostalih vsebin pogovorov o varnosti so: 
−	 aplikacija zdravil: zaradi podobnosti embalaže 

priprava napačnega zdravila, problematika 
odpiranja vial z ostrim robom, možnost 
poškodb pri zaposlenem, problematika 

številnih paralel zdravil – možnost napak 
in zamenjav, problematika nečitljive pisave 
na temperaturnem listu, nenatančnost pri 
prepisovanju temperaturnega lista (prepisan že 
ukinjen antibiotik), nečitljiva pisava, skorajšnja 
napaka – zamenjava zdravil, korigiranje pretoka 
zdravil s strani pacientov, predpis zdravil, ki je 
nepoznan osebju, … 

−	 odmerjanje zdravil: napačen predpis zdravila 
v sprejemnem statusu, problematika nečitljive 
pisave na temperaturnem listu, problematika 
izpisovanja narkotikov zaradi večjega števila 
evidenčnih knjig za narkotike, nečitljivost zapisov 
za terapijo na temperaturnem listu, dostavljena 
neoznačena paralela naročenega zdravila, 
navodila s strani lekarne niso bila priložena, … 

−	 okvara aparatur in druge opreme: brez 
sprotnega nadomeščanja dotrajanih in odpisanih 
aparatur za aplikacije zdravil, neažurno popravilo 
varovalnih mehanizmov zaščitnih ograjic in s tem 
ogrožena varnost pacienta, pogosto nedelovanje 
pulznega oksimetra in ušesnega termometra, … 

−	 pobeg pacienta: problematika prostega pretoka 
pacientov in obiskovalcev, ker ni avtomatskih 
vrat, samovoljni odhodi pacientov z oddelka;

−	 identifikacija pacienta: prepozno opravljena 
identifikacija pacienta – odvzem krvi za določitev 
krvne skupine že narejen, na negovalnem 
listu napačen zapis identifikacijskih podatkov 
pacienta, vloženi izvidi napačnemu pacientu, 
sprejem napačnega pacienta – neujemanje 
podatkov pacienta s podatki v b21, pacient prejel 
izvid drugega pacienta pri pošiljanju po navadni 
pošti itd.

Najpogostejši ukrepi so podobni tistim iz prejšnjih 
let: razgovor v kolektivu, dogovor na oddelčnem 
sestanku, seznanitev glavne medicinske sestre 
oddelka in predstojnika, razgovor s predstojnikom, 
izvajanje celostne identifikacije pacienta, poudarek 
na doslednosti in natančnosti pri delu, razgovor z 
udeleženimi, obvestilo pristojnim službam, posvet 
s pravno službo, dosledno beleženje negovalnih 
intervencij, razgovor z zdravnikom glede čitljivosti 
pisave in okrajšav itd.

Suzana Labaš, univ. dipl. org., QSM
Služba za kakovost

Na intranetu, v rubriki Kakovost, so dostopna 
posamezna letna poročila o spremljanju 
kazalnikov kakovosti področja ZN.
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ENODNEVNI SEMINAR SEKCIJE 
MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH 
TEHNIKOV V KIRURGIJI – UčINKOVITA 
IN VARNA ZDRAVSTVENA NEGA 
KIRURšKEGA PACIENTA

Sekcija medicinskih sester in zdra-
vstvenih tehnikov v kirurgiji že 
več kot 30 let povezuje člane ne-
govalnih timov širokega kirurške-
ga področja. Strokovna sekcija pri 
svojem delovanju upošteva prav-
ne akte Zbornice-Zveze in delu-
je v skladu s Pravilnikom o delu 
strokovnih sekcij. Smo del celo-
vite krovne organizacije in tako 
sledimo njeni viziji in vrednotam. 
Kirurška zdravstvena nega je izra-
zito dinamična in se je skozi leta 
razvijala ob razvoju sodobnih 
tehnologij in kirurških operativ-
nih tehnik. Zahteva izobražene in 
usposobljene člane negovalnega 
tima, ki delujejo avtonomno pri 
zagotavljanju zdravstvene nege v 
predoperacijskem in pooperacij-
skem obdobju. Sekcija organizira 

strokovna izobraževanja, delav-
nice, posvete s področja kirurške 
zdravstvene nege in izdaja stro-
kovno gradivo.

Letošnji enodnevni seminar, ki 
je potekal 21. maja v Kongres-
nem centru Thermana Laško, je 
bil namenjen učinkoviti in varni 
zdravstveni negi kirurškega pa-
cienta. Predstavljenih je bilo 19 
prispevkov iz vseh slovenskih 
bolnišnic. Program seminarja je 
bil zelo razgiban, predstavljene 
so bile dobre prakse zdravstvene 
nege (ZN) na področju obravnave 
ortogeriatričnega travmatološke-
ga pacienta, novosti na področju 
ZN pacienta s torakalno drenažo, 
vloga ZN in prikaz zdravljenja z 
izolirano perfuzijo okončine, no-
vosti na področju ZN pacienta z 
nefrostomo in cistostomo, predo-
perativna šola v ortopediji in šola 
endoprotetike. Zanimive in kon-
struktivne diskusije so se razvile 

Številni udeleženci seminarja (foto Andraž Purg)

Izvršilni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji 
(foto Andraž Purg) 
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Udeleženci seminarja iz Splošne bolnišnice Celje (foto Andraž Purg)

prav pri predstavitvah študij pri-
mera s področja oskrbe poopera-
cijskih in kroničnih ran.

Kirurška zdravstvena nega Splo-
šne bolnišnice Celje se je predsta-
vila s štirimi prispevki, ki so tudi 
objavljeni v recenziranem zbor-
niku predavanj Učinkovita in var-
na zdravstvena nega kirurškega 
pacienta. bojana Jecel, mag. ma-
nag., je spregovorila o kakovo-
stni obravnavi ortogeriatričnega 
pacienta s poškodbo v predelu 
kolka. Poudarila je, da dobra kli-
nična pot, ki jo vodi »case ma-
nager«, omogoča večji nadzor 
pri poškodovanem starostniku. 
»Case manager« nadzoruje sta-
nje ter obravnavo pacienta pred 
poškodbo in po operativnem po-
segu ter samo pripravo na odhod 
v domačo oskrbo. Andreja Obrez 
Mernik, mag. zdr. nege, in Matej 
Jelenc, dipl. zn., sta predstavila 
študiji primera o učinkovitosti 
terapije z negativnim tlakom pri 
kirurškem pacientu. Ciljna popu-
lacija raziskave so bili pacienti na 
Oddelku za žilno kirurgijo, ki so 
imeli za zdravljenje rane terapi-
jo z negativnim tlakom. Pouda-

rila sta, da je oskrba ran timsko 
delo, pri katerem sodelujejo vsi 
zdravstveni delavci s ciljem čim 
hitreje omogočiti zacelitev rane. 
Marjeta blaj, dipl. m. s., ET, je pre-
davala o pooperacijski ZN pacien-
ta s hranilno sondo, ki zahteva od 
medicinske sestre specifično stro-
kovno znanje, da lahko prepozna 
odstopanja in prepreči zaplete ter 
poslabšanje pacientovega stanja. 
Strokovni pogled v medoperacij-
sko ZN sta z zanimivim predava-
njem Instrument, kje bi te iskal, 
podali Mateja Kugonič, dipl. m. s., 
in Tanja štubelj, dipl. m. s.

Izbrana predavanja širokega ki-
rurškega področja so pritegnila 
medicinske sestre in zdravstve-
ne tehnike iz vseh slovenskih 
bolnišnic. Kirurškega seminarja 
se je udeležilo 120 udeležencev, 
kar dokazuje, da se medicinske 
sestre zavedamo, da je prav ne-
nehno izobraževanje na strokov-
nem področju in prizadevanje za 
lastno osebno rast zagotovilo, da 
delujemo avtonomno pri zagota-
vljanju kakovostne ZN.

Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege, 
predsednica Sekcije medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

IZGORELOST MED 
ZDRAVSTVENIMI DELAVCI 
Raziskovalci opisujejo izgorelost 
(ang. to burn out – izgoreti), kot 
stanje občutne fizične, psihične 
in/ali čustvene izčrpanosti, ki pa 
ni posledica predhodne večje 
obremenitve. Izgorelost je nega-
tivna reakcija organizma na stres, 
vendar je pogosto napačno pred-
stavljena kot kazalec »neuspe-
šnega preživetja«. Pri opravljanju 
svojega dela se zdravstveni de-

lavci dnevno srečujejo z nešteto 
situacijami, ki vplivajo na njihovo 
preobremenjenost (kadrovska 
podhranjenost, triizmensko delo, 
slaba plača, izredno zahtevno 
delo z ljudmi, stresne situacije in 
slabi odnosi med sodelavci). De-
lovne zahteve in kronični stresorji 
delujejo na posameznika v obliki 
stiske, ki jo občuti. Ob tem pogos-
to pozabljajo na druge vidike svo-

jega življenja, saj se pojavi težava 
usklajevanja delovnega časa in 
obveznosti z osebnim življenjem 
(konflikt med delom in družino) 
ter ukvarjanjem s prostočasnimi 
dejavnostmi. Izgorelost ni samo 
problem posameznika, ampak 
visoko ceno plačuje tudi ustano-
va, v kateri je zdravstveni delavec 
zaposlen (visok absentizem, visok 
prezentizem, visoka fluktuacija, 



59ZDRAVSTVENA NEGA
preko meja človekovih zmožnos-
ti!), pomanjkanje nadzora nad 
delom (organizacija mora nuditi 
zaposlenim možnost izbiranja, 
odločanja in reševanja izzivov), 
nezadostno nagrajevanje opra-
vljenega dela (občutek razvred-
notenja dela, neučinkovitosti), 
pomanjkanje poštenosti na de-
lovnem mestu (občutek krivice), 
konflikt vrednot (med osebnimi 
vrednotami in poklicnimi zahte-
vami), varčevanje, utrujenost od 
sočutnosti (nudenje empatije pa-
cientu, smrt, poslušanje zgodb, 
zahtevni, konfliktni in težje vodlji-
vi pacienti), vodenje in vodstvo 
delovne organizacije (način vo-
denja delodajalca).

Stres in izgorelost: pomembno 
je razumeti, da je stres le povod, 
ki lahko sproži proces izgoreva-
nja, ni pa njegov vzrok. Torej je 
neizogibna reakcija organizma na 
neko nevarnost - normalen fizio-
loški odziv na dražljaje iz okolja, 
ki motijo osebno ravnotežje. Gre 
za naraven način telesnega pri-
lagajanja novim okoliščinam in 
spremembam, ki jih doživimo kot 
ogrožajoče. če smo izpostavljeni 
večjemu stresu, kot smo ga spo-
sobni prenesti, se tehtnica preve-
si v negativno smer, saj za obdob-
jem napetosti ne sledijo obdobja 
sprostitve. Od posameznika je 
torej odvisno, ali bo izkustvo do-
živel kot stresno ter kako se bo na 
to odzval. Stres nekomu prebudi 
občutek nemoči in depresivnost, 
nekdo drug pa zmore tudi v stre-
snih okoliščinah poskrbeti zase in 
jih doživi kot izziv. Spet tretji bo v 

stresnem okolju še bolj napel vse 
svoje moči (deloholizem) ter se 
izčrpaval do izgorelosti. 

 
Pri delu, ki ga opravljajo zdra-
vstveni delavci, se različni stresi 
med seboj kombinirajo in trajajo 
zelo dolgo časa. Prilagoditev or-
ganizma na dolgotrajen stres je 
zmanjšano izločanje stresnih hor-
monov. Posameznik na tak način 
otopi, kar postane manj obreme-
njujoče za presnovo organizma. 
Sodobni raziskovalci opisujejo 
tudi cinizem, ko zaposleni zaradi 
depersonalizacije zavzame hla-
den, odmaknjen odnos do dela 
in sodelavcev. S tem poskusom 
se želi oseba obvarovati pred iz-
črpanostjo in razočaranjem, saj 
čuti, da je morda bolje biti neob-
čutljiv pri negotovi prihodnosti 
(izgubi vsako upanje, da bo kdaj 
boljše). Ob tem narašča občutek 
neučinkovitosti, kot da je njihovo 
početje jalovo, čutijo naraščajoč 
občutek neprimernosti. Vsak nov 
projekt se zdi neizvedljiv. Izgub-
ljajo zaupanje v svojo zmožnost, 
da lahko kaj spremenijo, in z izgu-
bljanjem samozaupanja tudi dru-
gi izgubljajo zaupanje v njih. 

Delovna izčrpanost in izgore-
lost: razlikujemo med delovno 
izčrpanostjo (angl.  wornout) in 
izgorelostjo (angl.  burnout). De-
lovna izčrpanost je normalna 
posledica pretiranega dela (npr. 
podaljšanje delovnega časa, 
krizne situacije), ki se kaže kot 
preutrujenost. Pri delu so opazne 
pogostejše delovne poškodbe, 
strokovne napake idr. 

slabi timski medsebojni odnosi 
idr.). Zaradi izgorelosti se poja-
vlja etična dilema, saj lahko zdra-
vstveni delavec pri strokovnem 
odločanju deluje v škodo pacien-
ta pri povrnitvi oziroma ohranitvi 
zdravja. 

Dejavniki, ki vodijo v izgoreva-
nje:  izgorelost lahko razumemo 
kot rezultat sovplivanja učinkov  
dejavnikov okolja na osebnostne 
značilnosti. Vse se prične z vzgo-
jo primarne družine (odnos otrok 
– starš), ki ključno vpliva na obli-
kovanje osebnosti posameznika 
in njegovih vrednot. Izgoreli so 
že kot otroci skrbeli za druge, za 
njihove potrebe, saj so takšna bila 
tudi njihova pričakovanja. Usme-
ritev individualistične družbe je 
usmerjena v delovanje posame-
znika na način: »vsak naj bi bil od-
govoren za svoje dosežke, lahko 
si pripiše zasluge za uspeh, hkrati 
pa sebi sme pripisati krivdo za ne-
uspeh«. Tak način delovanja druž-
be privede do internaliziranja 
tujih pričakovanj, kot da so nje-
gove vrednote in potrebe. Enako 
ponotranji tudi cilje in vrednote 
socialnega okolja – v posamezni-
ku se vgradijo zapovedi in vzorci 
obnašanja, ki pa velikokrat pripe-
ljejo do ravnanja v lastno škodo 
(sami sebe ženejo čez rob). Oseb-
ne lastnosti so torej tiste, ki (po-
leg socialnega okolja) vplivajo na 
to, ali se bo pri posamezniku po-
javil sindrom izgorelosti. 

Dejavniki tveganja za izgorelost 
so tudi: preobremenjenost z de-
lom (pretiravanje z delom, ki sega 
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Lahko pa vzporedno pripelje do 
stresnih bolezni (povišan krvni 
tlak, prebavne težave idr.). Delov-
na izčrpanost se odpravi z razbre-
menitvijo (telo in psiha potrebu-
jeta počitek) in dobro počutje se 
ponovno povrne v obliki delov-
nega zagona. 

Posameznik, ki se zna zaščititi, 
pozna svoje stvarne meje in jih 
zmore postavljati tudi drugim 
vsakič, ko se sreča s pretiranimi 
pričakovanji ali zahtevami. Ima 
sposobnost dogovarjanja in po-
gajanja o svojih delovnih obre-
menitvah (obsegu in trajanju). Po 
lastni izbiri išče načine, kako si od-
počiti vsaj zunaj delovnega časa. 
Tako spočit ne čuti potrebe, da bi 
se dokazoval z delovnimi dosež-
ki. Prenese tudi nezadovoljstvo in 
jezo, saj se zaveda lastnih meja in 
svoje vrednosti. če obremenitve, 
ki ga izčrpavajo, ne more omejiti 
kako drugače, si poišče ustreznej-
še delovno okolje. 

Pri deloholizmu gre za prisilno 
(kompulzivno) vedenje, zajema 
izredno trdo delo, ki pa je posle-
dica nezavedne notranje prisile. 
S pretiranim delom skuša posa-
meznik ublažiti občutke strahu 
in tesnobe (zaradi nizkega samo-
vrednotenja), kar lahko privede 
do izgorelosti. V realnosti se kaže 
kot strah, da bi bil za okolico in 

zase nesprejemljiv – »slab«, če bi 
postavil meje – »rekel NE«.  Tega 
ne zmorejo narediti, zaradi svojih 
notranjih prisilnih zapovedih. Ko 
takšen posameznik le zavrne do-
datno zadolžitev, se sreča z občut-
ki kot so tesnoba, krivda in sram 
(saj je razočaral sebe in/ali druge), 
namesto da bi se odpočil, drugim 
postavil meje in zavrnil dodatno 
delo. Pri raziskovanju deloholiz-
ma so ugotovili, da je znanilka 
izgorelosti tudi perfekcionizem 
in potreba po ugajanju, ki pa sta 
družbeno zelo sprejemljiva. Po-
dobno, kot pri deloholizmu, gre 
tudi pri perfekcionizmu za not-
ranje nezavedne prisile, ki vodijo 
posameznika. Zato razlikujemo 
med (pozitivno) adaptivno težnjo 
po odličnosti ter (negativno) nea-
daptivno potrebo po popolnosti 
(perfekcionizem). Pogosto se do-
kazuje z delovnimi dosežki (kjer 
se vedno znova poganja v samo-
izčrpavanje), na osnovi katerih te-
melji lastna vrednost. 

Zavzeti za delo so prav tako pre-
dani delu, vendar pa jih ne mo-
tivira notranja prisila, ampak ra-
dovednost, entuziazem in užitek 
pri delu.  brez krivde so se zmožni 

Delovna izčrpanost Izgorelost
preveč obveznosti deloholizem

iskanje razbremenitve odsotnost čustev se izmenjuje z izbruhi jeze 
in depresijo

intenzivna stabilna čustva hiperaktivnost se izmenjuje z občutkom 
nemoči in brezupa

frustracija, telesna 
izčrpanost vodi v 
nezadovoljstvo, jezo, strah

strah, tesnoba – izguba motivacije, energije 
in smisla vodi v psihopatološke simptome 
(depresivni, anksiozni …)

prevladujejo telesne 
posledice prevladujejo duševne posledice

pretirane zunanje 
obremenitve storilnostno samovrednotenje

dosežki ne izboljšajo 
samovrednotenja dosežki izboljšajo samovrednotenje

1. stopnja – preizčrpanost 2. in 3. stopnja – ujetost in izgorelost

Deloholizem Zavzetost za delo

motivacija: notranje prisile motivacija: radovednost, užitek pri 
delu, zadovoljstvo

labilna samopodoba (nizka) stabilna samopodoba
vrednotenje sebe preko dela samovrednotenje ni odvisno od dela

občutki: strah, tesnoba izpolnjujoči občutki, zadovoljstvo, 
entuziazem

nezmožnost počitka brez krivde, 
sramu in tesnobe (ne zmorejo 
reči »NE«) 

zmožni so se ustaviti takoj, ko so 
utrujeni (brez negativnih občutkov) – 
postavljajo meje sebi in/ali drugim

delajo več, kot se od njih 
pričakuje

dela ne idealizirajo, stvarna 
pričakovanja

odvisnost od dela niso odvisni od dela
zanemarjanje socialnega 
življenja vzdrževanje socialne mreže

Prepoznavanje razlike med delovno izčrpanostjo in izgorelostjo: 

Opombe: pri delovni izčrpanosti se ne pokažejo psihopatološki simptomi (an-
ksioznost ali depresivnost), medtem ko pri izgorelosti (duševna motnja) posta-
jajo psihopatološki simptomi vse izrazitejši.

Prepoznavanje razlike med »deloholiki« in tistimi, ki so zavzeti za delo: 
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ustaviti takoj, ko postanejo utru-
jeni in še preden se izčrpajo.  V 
nasprotju s tistimi, ki izgorevajo 
je pri zavzetih delavcih opaziti, 
da so polni energije, pozitivno 
naravnani, imajo veliko zanima-
nja za delo, saj jim prinaša zado-
voljstvo. Z delom niso zasvojeni, 
ker ga doživljajo, kot zabavo. Ob 
delu pa ne  zanemarjajo socialne-
ga življenja. 

PROCES IZGOREVANJA: pri pro-
cesu izgorevanja posameznika 
zajame občutek izčrpanosti (ču-
stvena in telesna preobremenje-
nost), izpitosti, izpraznjenosti, 
občutek kot da se iz tega ne more 
izviti ter si obnoviti moči. Ko se 
zjutraj prebudi, ni nič manj utru-
jen kot zvečer, kar je že nakazuje 
na izgorelost, ravno zaradi izčr-
panja nadledvičnic in nizke ravni 
kortizola. Kanadski endokrinolog 
Hans Selye je opisal proces izgo-
revanja na osnovi tristopenjskega 
modela, ki ga je imenoval splošni 
adaptacijski sindrom (GAS – ang. 
general adaptation syndrome), ki 
zajema tri zaporedne faze (vsaka 
faza lahko traja več let): 
Prva stopnja izgorevanja (iz-
črpanost) – v fazi aktivacije se 
poviša raven stresnih hormonov 
v nadledvičnicah (adrenalin, no-
radrenalin in kortizol). Telo je v 
fazi alarma –stalna pripravljenost 
alarma (boj/beg), ki se kaže: psi-
hična raven (povečana pozor-
nost, strah ali grožnja); telesno ali 
somatsko raven, ki jo zaznamo z 
drgetanjem, trepetanjem in pote-
njem; fiziološka raven, ki izkazuje 
pospešen pulz, povišan krvni tlak, 
pospešeno dihanje in razširjenost 
zenic. Oseba ne ignorira občut-
kov kronične utrujenosti in jih 
presega z še večjim aktiviranjem 
(deloholizem). Ker se izčrpanost 
pojavi pri posameznikih, ki se do-
kazujejo prek dela, jih doletijo: 
telesne bolečine, cinizem, motnje 
spanja, napadi hitrega bitja srca, 

razdražljivost in občutki krivde, 
žalost, depresivni občutki, pre-
bavne motnje, motnje spanja.  
Izčrpana oseba ne počiva, ampak 
dela še bolj zavzeto, zato sledi 
druga faza. če po naporu sledi 
dovolj dolga faza regeneracije, 
potem prva stopnja izgorevanja 
še ni nevarna.  Ta stopnja lahko 
traja tudi do 20 let. 

Druga stopnja izgorevanja (uje-
tost) – faza odpora: če ne pride 
do regeneracije, je v tej fazi stal-
no povišana raven stresnih hor-
monov (povišan nivo kortizola v 
krvi zavira delovanje HPA osi (hi-
potalamus – hipofiza - nadledvič-
ne žleze). Počasi pride do izčrpa-
nosti, pojavijo se občutki krivde, 
upadanje samopodobe in obču-
tek ujetosti v način življenja, dela 
in odnosov. V primeru dolgo tra-
jajoče izpostavljenosti se organi-
zem prilagodi na način zatajeva-
nja čustev, čustvene osamitve ter 
oženja interesov. Nezadovoljstvo 
narašča, pojavijo se lahko depre-
sivna in agresivna obdobja, ki se 
lahko izmenjujejo, prizadeti pa jih 
ne more nadzorovati. Pojavijo se 
simptomi prve faze izgorelosti z 
upadom energije, ki se jim prid-
ružijo še čustvena nestabilnost, 
odtujenost od bližnjih, samomo-
rilne ideje. Zaposleni lahko zame-
nja  delovno ali življenjsko okolje, 
vendar vanje vnaša integrirane 
notranje prisile, kar stopnjuje iz-
gorevanje še naprej. 

Tretja stopnja izgorevanja - faza 
izčrpanosti – sindrom adrenalne 
izgorelosti (SAI) (angl.  adrenal 
burnout): telo se prilagodi na na-
čin, da se nekatere telesne reakci-
je ustalijo (telo ostane v preži - na-
petost mišic). Izčrpa se delovanje 
žlez, ki morajo stalno vzdrževati 
povišano raven stresnih hormo-
nov (izločanje prevelikih količin 
kortizola in adrenalina). Kronična 
pretirana stimuliranost naposled 

pripelje do funkcionalne bloka-
de HPA osi – adrenalnega zloma. 
Zaradi te spremembe nadledvič-
na žleza izloča premalo kortizola 
(izločanje kortizola  se zmanjša na 
preživetveni minimum) posledič-
no pa človeku primanjkuje ener-
gije. V to stopnjo uvrščamo stanje 
tik pred adrenalnim zlomom, ko 
so vsi simptomi na višku. Oseba 
se kljub temu trudi, da bi bila še 
naprej videti aktivna, vendar se 
ne more več prilagajati spremem-
bam okoliščin. Z upadom energi-
je človeku zmanjka tudi energije 
za vzdrževanje psihičnih obramb-
nih mehanizmov. V tretjo stopnjo 
spada tudi obdobje po adrenal-
nem zlomu, ko prvi popolni izčr-
panosti sledi obdobje intenzivnih 
vpogledov, sprememba vredno-
stnega sistema ter transformacija 
osebnostnih lastnosti, iskanje no-
vega odnosa do dela, ljudi in sve-
ta. Naj si to še tako želi – človek 
v stanju izgorelosti se ne more 
dejavno odzivati in reševati pro-
blemov.

Preventiva izgorelosti pri zdra-
vstvenih delavcih: nekateri ljud-
je so pod stresom uspešni, drugi 
se zlomijo, vendar pa pri tistih, ki 
so uspešni izstopa predvsem dru-
gačen način razmišljanja o stresu: 
vidijo ga kot normalno življenjsko 
dejstvo in priložnost za rast, se 
aktivno angažirajo in ne obupa-
jo ali izolirajo. Rešitev izgorelosti 
je  zmanjšanje obremenitve ali pa 
povečati vire moči, da se tehtnica 
prevesi v zdravo ravnovesje. Kot 
vrednota človeka je lahko adap-
tivna težnja po odličnosti nadvse 
koristna značilnost, saj človeka 
motivira, da se pri doseganju ci-
ljev resnično potrudi – cilji so 
visoki, vendar stvarni. Mogoče 
jih ne doseže v celoti in z njimi 
ni povsem zadovoljen, vendar 
pa tudi ni tesnoben in nesrečen. 
Ključno pri tem je njegovo sa-
movrednotenje, ki ni odvisno od 
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tega ali bo dosegel popolnost, saj 
bo njegova notranja stabilnost 
neomajna kljub napakam in neu-
spehom. Ne bo čutil potrebe po 
naporu onkraj vseh meja (samo-
izčrpavanja). Zato je pomembno, 
da zdravstveni delavec ohranja 
dobro počutje s skrbjo ravnoves-
ja svojega zdravja v vseh štirih 
dimenzijah: čustveno/socialno 
zdravje, fizično zdravje, intelektu-
alno zdravje in duhovno zdravje. 
V svetu se uporablja supervizija, 
kot uspešen način zaščite zdra-
vstvenih delavcev pred izgore-
vanjem, kjer gre za vzpodbudno 
učenje s pomočjo refleksije. Cilje 

supervizije je širjenje in poglab-
ljanje znanj, metod in tehnik stro-
kovnega dela, širjenje poklicnega 
izkustvenega znanja, prepreče-
vanje odtujenega odnosa do 
dela, krepitev strokovne avto-
nomnosti, oblikovanje poklicne 
identitete, vpogled in razumeva-
nja procesa dela, razmejevanje 
med osebno in poklicno vlogo ter 
integracija teorije v prakso.

če zdravstveni delavec kljub tru-
du ne zmore uravnovesiti razmer-
ja med vlaganjem energije v delo 
in tistim delom, kjer dobi energi-
jo vrnjeno, je najzanesljivejša pot 

psihoterapija, ki je usmerjena na 
spreminjanje osebnostnih zna-
čilnosti, ki so vzrok za pretirano 
angažiranja in perfekcionizem.  
Raziskave, opravljene z magne-
tno resonanco, so potrdile, da 
lahko v dolgotrajnih terapijah 
pride do spreminjanja strukture 
možganov. Spremeni se pogled 
na druge in doživljanje samega 
sebe, kar omogoča uspešno urav-
navanje čustev in preprečuje iz-
gorelost. 

Sabina Kračun,  mag. zakonskih in 
družinskih študij

Oddelek za anesteziologijo, intenzivno 
medicino operativnih strok 

in terapijo bolečin

Silvestrovo in prvi novoletni dan v porodnišnici

čeprav se leto počasi že preveša 
v drugo polovico, lahko vseeno 
na hitro obudimo spomin na dan, 
ko nas vsako leto v porodnišnici 
obiščejo predstavniki medijske 
hiše Novi tednik & Radio Celje 
ter Mestne občine Celje, da bi 
zaželeli vse dobro mamicam in 
malčkom, ki so zaznamovali pre-
hod iz novega v staro leto. Leto 
2017 je v porodnišnici zaključila 
deklica Larisa, ki je na silvestrovo 
razveselila mamico Jasno Nun-
čič iz šmarja pri Jelšah. Da Živa 
Nareks iz Polzele novemu letu ni 
nazdravila s svojimi domačimi, je 
poskrbel sinček Nik, ki je na svet 
prijokal 1. januarja ob 4.59 in tako za pol ure prehitel drugega letošnjega dečka, Liama, ki ga je rodila 
Tea Fideršek iz šentjurja. 
 Sicer pa je bilo v letu 2017 v porodnišnici naše bolnišnice 1.758 porodov. Rodilo se je 884 deklic in 891 
dečkov, sedemnajstkrat so se rodili dvojčki. V naši porodnišnici je tako luč sveta lani ugledalo 1.775 no-
vorojenčkov. 
Dežurna ekipa na ginekološko porodniškem oddelku dne 31. 12. 2017:
•	 zdravniki:	Nataša	Brus,	dr.	med.,	specialistka	ginekologije	in	porodništva	ter	Goran	Buser,	dr.	med.,	

specializant ginekologije in porodništva, bojan Korpar, dr. med., specialist pediatrije,
•	 babici:	Alenka	Otavnik	in	Valentina	Vertačnik,
•	 instrumentarka:	Alenka	Močnik,	dipl.	m.	s.,
•	 nadzorna	medicinska	sestra:	Cvetka	Felicijan.

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

Letošnji novoletni novorojenčki (Foto: Andraž Purg)



2017: Leto sprememb, dobrega poslovanja 
in odpiranja novih priložnosti

Preoblikovanje pokojninskega sklada 
javnih uslužbencev
Leto 2017 je zaznamovala ustanovitev Krovnega po-
kojninskega sklada javnih uslužbencev. Prenovljena 
oblika varčevanja je prilagojena posameznikovi sta-
rosti in naklonjenosti tveganju. Mlajšim od 60 let je 
omogočena izbira naložbenih politik, ki dolgoročno 
zagotavljajo večji donos in s tem več privarčevanih 
sredstev za dodatno pokojnino.

S preoblikovanjem obstoječega pokojninskega skla-
da ste vsi varčevalci ostali v podskladu z zajamče-
nim donosom. Po prejemu obvestila ste glede na 
starostno skupino lahko oddali zahtevo po zamenjavi 
podsklada. Če se na obvestilo niste odzvali, nada-
ljujete z varčevanjem brez sprememb. Vsi, ki se v 
javnem sektorju zaposlujete po 1. januarju 2017, ste 
samodejno vključeni v podsklad, ki ustreza vaši sta-
rostni skupini.
Podsklad, v katerem varčujete, lahko spreminjate, pri 
tem morate upoštevati le starostno omejitev. 

Odpravljeni so varčevalni ukrepi, ki 
se nanašajo na varčevanje za dodatno 
pokojnino
V letu 2017 je skladno z Dogovorom o ukrepih na 
področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem 
sektorju veljala znižana kolektivna premija, vendar 

je bilo v primerjavi z letom 2016 znižanje nekoliko 
manjše. 

Z januarjem 2018 so bili odpravljeni varčevalni ukrepi 
v javnem sektorju, ki se nanašajo na višino kolek-
tivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
Višina kolektivne premije se je vrnila na prvotno ra-
ven iz leta 2013, povečana za uskladitev s koefici-
entom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim 
pri pravnih osebah v obdobju januar - oktober za vsa 
leta od 2014 do 2017. Minimalna premija, veljavna 
na dan 1. januar 2013 v višini 26,78 EUR, se je z 
januarjem 2018 zvišala na 28,31 EUR. Višina premij 
po premijskih razredih je objavljena na 
www.modra.si.

Podrobnosti o poslovanju novega sklada javnih 
uslužbencev so na voljo v letnem poročilu sklada, 
ki je na voljo na spletni strani Modre zavarovalnice, 
skupaj z njegovim povzetkom.

Tudi drugi pokojninski skladi 
Modre zavarovalnice poslujejo dobro
V pokojninskih skladih pri Modri zavarovalnici je ko-
nec leta 2017 za dodatno pokojnino varčevalo 280 
tisoč posameznikov, njihova sredstva pa so presegla 
vrednost milijarde evrov. Več kot 11 tisoč jih je konec 
decembra že prejemalo dodatno pokojnino, skupaj 
z 10 tisoč prejemniki pokojninske rente PPS je bilo 
v 2017 izplačanih 16,6 milijonov evrov, namenjenih 
zmanjšanju pokojninske vrzeli.
Modra zavarovalnica ostaja trdna, zanesljiva in var-
na. V prihodnje bo razvijala še boljše, varčevalcu pri-
lagojene pristope, izboljševala uporabniško izkušnjo 
ter z inovativno uporabo sodobnih informacijskih teh-
nologij prilagajala modele poslovanja.

Želite dodatne informacije?
V kadrovski službi Splošne bolnišnice Celje vam 
je na voljo predstavitvena zgibanka pokojninskega 
sklada, v katerem varčujete za dodatno pokojnino. 
ZA dodatna vprašanja pa smo vam na voljo tudi na:

T: 080 23 45
E: info@modra.si
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PRAVILNIK O STROKOVNEM 
IZObRAŽEVANJU ZAPOSLENIH 
V Sb CELJE
V Sb Celje je bil 28. 5. 2018 sprejet Pravilnik o stro-
kovnem izobraževanju zaposlenih v Splošni bolni-
šnici Celje. Pravilnik ureja pravice in obveznosti za-
poslenih v Sb Celje do izobraževanja, usposabljanja 
in izpopolnjevanja ter postopke za odobritev teh 
izobraževanj. 

Pravilnik je razdeljen na  štiri vsebinska področja, in 
sicer: 
- planiranje strokovnega izobraževanja zaposle-

nih v SbC; 
- izobraževanje (študij ob delu) in pridobivanje 

funkcionalnih znanj; 
- strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje (in-

terno in eksterno strokovno izpopolnjevanje);
- e-izobraževanje.

Razlog za sprejetje Pravilnika o strokovnem izobra-
ževanju zaposlenih v Sb Celje je to, da v preteklosti 
ni bilo enotne ureditve postopkov vseh vrst izobra-
ževanja.

bistvena novost Pravilnika o strokovnem izobraže-
vanju zaposlenih v Sb Celje je uvedba nove vloge 
za odobritev eksternega strokovnega izobraževanja 
(SKP PR 022 Ob03). Po novem je predlagatelj izobra-
ževanja zaposleni, ki mora na obrazcu navesti: 
- osebne podatke (ime, priimek, delovno mesto);
- kdo je organizator strokovnega izpopolnjevanja;
- naslov teme;
- točen kraj in datum strokovnega izpopolnjeva-

nja oz. dogodka;
- vrsto udeležbe (aktivna/pasivna).

Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti program 
(oziroma navesti spletno stran, kjer je program iz-
obraževanja dostopen) ali vabilo strokovnega iz-
obraževanja, iz katerega so razvidni dogodek, or-
ganizator izobraževanja, število ur ali dni, stroški 
udeležbe ter višina in način plačila kotizacije. Za-
posleni s podpisom izjavlja, da s strani organizatorja 
strokovnega izobraževanja ali donatorja ni in ne bo 
prejel plačila oziroma povračila nobenih stroškov. 
Zaposleni izpolnjeno in podpisano vlogo skupaj s 
programom/vabilom strokovnega izobraževanja 
odda v potrditev nadrejenemu najmanj 30 dni pred 
pričetkom strokovnega izobraževanja. Vloge, ki ne 
bodo oddane pravočasno, bodo zavrnjene. 

Zaposleni kot predlagatelj izobraževanja za tujino 
mora poleg vloge za odobritev eksternega strokov-
nega izobraževanja izpolniti tudi obrazec »Specifi-
kacija prevoza in namestitve za namen izpopolnje-
vanja/usposabljanja«.  Na obrazcu mora obvezno in 
natančno izpolniti naslednje točke:  
- kraj potovanja (kraj, država);
- prevozno sredstvo (letalo, vlak, najem vozila, …);
- kraj začetka in cilja prevoza z navedbo povratka 

(npr. Ljubljana – bruselj – Ljubljana);
- datum in čas začetka strokovnega izpopolnjeva-

nja/usposabljanja;

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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- datum in čas zaključka strokovnega izpopolnje-

vanja/usposabljanja;
- kraj poslovnega dogodka;
- želena vrsta sobe (npr. enoposteljna z zajtrkom, 

…);
- število nočitev in
- ostale informacije, pomembne za rezervacijo 

prevoza oz. namestitve.

Zaposleni kot predlagatelj strokovnega izobraže-
vanja izpolnjeno in podpisano vlogo skupaj s spe-
cifikacijo prevoza in namestitve najprej predloži v 
odobritev nadrejenemu (vodji službe/predstojniku 
oddelka/glavni sestri). Nadrejeni s svojim podpi-
som odobri, da je tema izobraževanja skladna s po-
slovno in kadrovsko politiko zavoda, da je skladna 
z letnim programom strokovnega izobraževanja, in 
da so zagotovljena finančna sredstva organizacijske 
enote.  K vlogi poda strokovno priporočilo še odgo-
vorna oseba. Za medicinsko področje je to strokov-
ni direktor, za področje zdravstvene nege pomoč-
nica direktorja za zdravstveno nego, za upravno 

tehnično področje delavec s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi za posamezno področje. 
O odobritvi vloge odloča direktorica oziroma od nje 
pooblaščena oseba. Direktorica oziroma njena po-
oblaščena oseba pred izdajo potnega naloga preuči 
predlog za strokovno izobraževanje in določi odo-
britve v skladu z interesi in potrebami SbC, in sicer:
- kotizacijo,
- odsotnost z nadomestilom, 
- dnevnice,
- prevozne stroške (javni prevoz, službeno vozilo, 

km),
- nočitev ter
- druge morebitne stroške.

Pravilnik o strokovnem izobraževanju zaposlenih v 
Sb Celje s prilogami je objavljen na intranetni strani 
bolnišnice  pod zavihkom »Izobraževanje«. Za do-
datne informacije smo vam dosegljivi v Službi za 
razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije. 

Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved
Služba za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije

IZObRAŽEVANJE IN UčENJE – 
POT DO USPEHA 
V sklopu sanacijskega progra-
ma Sb Celje smo si med drugim 
zastavili cilj oz. ukrep prenove 
organizacijske kulture in krepi-
tev vodstvenih kompetenc v Sb 
Celje. Slednja je pomembna, saj 
gre za krepitev okolja, v katerem 
delamo vsak dan in vpliva na us-
peh zaposlenih in na rezultate 
bolnišnice. Vemo, da organizacij-
sko kulturo sestavljajo vrednote, 
prepričanja, vedenja in odnosi, ki 
so skupni vsem zaposlenim v bol-
nišnici. Vsakodnevno lahko tako 
opazimo njene elemente: pri delu 
v pisarni, ordinaciji, na oddelku, 
med sestanki, odmori ali celo pri 
malici. In najpomembneje, pri 
stiku z bolniki in drugimi obisko-
valci bolnišnice. Zaradi vloge od-
ločanja in strateške usmerjenosti 
organizacijsko kulturo navadno 
vzpostavijo vodilni v organiza-

ciji, nato pa se spreminja, razvija 
in dopolnjuje. Zdravo organiza-
cijsko kulturo bistveno ogroža 
oz. se ta bistveno poslabšuje, ko 
vodje ne komunicirajo dovolj s 
svojimi zaposlenimi, ne organizi-
rajo njihovega časa na primeren 
način, zato se zaposleni počutijo 
odrinjene in nepomembne. To 
zmanjšuje njihovo zavzetost in 
produktivnost pri delu. V bolnišni-
ci se zavedamo, da komunikacija 
in medosebni odnosi bistveno 
vplivajo na gradnjo in ohranjanje 
organizacijske kulture, ki se sicer 
gradi čez več let. Zato smo si v sa-
nacijskem programu zastavili cilj, 
da izvedemo izobraževanja za 
vodstvene delavce na področju: 
- izboljšanja komunikacijskih 

sposobnosti in vodstvenih 
kompetenc, 

- upravljanja s kriznim mana-

gementom ter ravnanja s 
spremembami v bolnišnici, 

- osnov poslovodenja in finanč-
nega managementa. 

Vsebine delavnic, ki jih bomo 
organizirali za celoten vrhnji in 
srednji management, oziroma za 
vse nivoje vodij sistematično:

Upravljanje kriznih situacij 
v zdravstvu je ključno
V aprilu in maju smo za vse nivoje 
vodij, od predstojnikov, glavnih 
medicinskih sester in od prvega 
do tretjega nivoja vodij v neme-
dicinskem delu (vodje sektorjev, 
služb in referatov) izpeljali dva 
modula delavnic z naslovom Kre-
pitev odnosov med sodelavci 
ter Preprečevanje in upravlja-
nje kriznih situacij v bolnišnici. 
Modula sta izvedla dr. Damjana 
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Pondelek in mag. Ambrož Pon-
delek. V okviru prvega modula 
so se vodje pogovorili o delovnih 
odnosih, o posledicah ranjenih 
odnosov v kolektivu, o profesio-
nalizmu, spoštljivi komunikaciji 
in upravljanju sprememb. Z mo-
dulom smo želeli okrepiti tisto, 
kar nas povezuje. V drugem mo-
dulu smo se pogovorili o pome-
nu krepitve ugleda, o upravljanju 
s pričakovanji in tveganji ter o 
preprečevanju in upravljanju kriz-
nih situacij v bolnišnici. 

Učinkovito vodenje in 
komunikacija na vseh 
nivojih – pogoj za dobro 
upravljanje organizacije
V nadaljevanju smo v maju in ju-
niju za vodje pod vodstvom Mihe 
bavca organizirali kompetenčni 
trening – socialne veščine za 
učinkovito vodenje, katerega 
cilj je bil osvajanje novih vodstve-
nih kompetenc ali nadgradnja že 
obstoječih. Predstavljeni pristo-
pi bodo vodje podprli pri njiho-
vem vsakdanjem vodenju ljudi, 
upravljanju z odnosnimi procesi 
v skupini, ki jo vodijo, ter vklju-
čevanju v organizacijo na širše. 
Program delavnice je obsegal dva 
modula, in sicer: 
a) Vodstvena vloga in njen 

pomen, pri katerem smo se 
spraševali, kaj je vloga vodje 
in kakšen je njegov pomen za 
učinkovito delovanje skupine, 
ki jo vodi.  

 Glavni cilji modula so bili: 
- predstaviti smeri kompe-

tenčnega razvoja vodij, 
- motivirati vodje za vodstve-

ni kompetenčni razvoj,
- zgraditi funkcionalno idejo 

o vodstveni vlogi in
- spoznati osnovne potrebe 

skupine in skupinske dina-
mike.

Vodje so preko modula spoz-
nali, kje so motivi za delo v sku-
pinah in kaj potrebuje skupina 
za učinkovito delovanje ter

- kaj za skupino pomenijo 
vodja, člani in cilji;

- kako na učinkovitost delo-
vanja in doseganje rezulta-
tov skupine vpliva funkcio-
nalnost vodenja in drugih 
odnosno komunikacijskih 
pojavov v skupini;

- kako je vodstvena pozici-
ja sistemsko vključena v 
strukturo organizacije kot 
celoto;

- odnosne pojave, ki sposob-
nost doseganje rezultatov 
skupine in organizacije sla-
bijo in

- kako ustrezno razmejiti or-
ganizacijske vloge strokov-
njaka, menedžerja in vodje;

b) Odnosi, komunikacija in 
učinkovitost delovanja sku-
pine, pri katerem smo iskali 
odgovore na vprašanje, kako 
komunikacija prispeva k re-
zultatom skupine. 

 Cilji modula so bili: 
- motivirati za ukvarjanje z 

odnosnimi procesi;
- spoznati pomen odnosov 

in komunikacije za delo-
vanje skupine;

- spoznati psihološke in so-
cialne motivacije;

- prepoznati, kje in kako 
lahko vplivamo na izbolj-
šanje odnosov.

Udeleženci so spoznali struk-
turo in funkcijo odnosnega 
procesa v skupini, predvsem 
pa iskali odgovore na vpraša-
nja; 
- kakšna je povezava med 

odnosnimi procesi in re-
zultati procesa delovnih 
aktivnosti;

- kakšna je povezava med 
odnosi in komunikacijo;

- kakšen pomen imajo od-
nosi in komunikacija za 
zavzetost in klimo v sku-
pini;

- kaj so človeški viri in kako 

odnosi vplivajo na vklju-
čevanje in prispevek čla-
nov;

- kako lahko odnosni pro-
ces podrobno razdelimo 
in odnosnim pojavom 
damo pomen in objektiv-
no prepoznavnost;

- vidik odnosov kot misel-
no-čustvena naravnanost 
med deležniki v skupini;

- vidik odnosov kot razmer-
ja med cilji in vlogami de-
ležnikov v skupini;

- analiza odnosov v organi-
zaciji in skupini.

Ključni namen obeh modulov oz. 
programa pa je bil, da z razvojem 
vodij dosežemo povečanje kapa-
citete skupin, ki jih ti vodje vodijo, 
za ustvarjanje doseganja želenih 
rezultatov. 

Za tretji nivo vodenja nemedicin-
skega dela smo v juniju izpeljali 
delavnico s »klišejskim« naslo-
vom Učinkovito vodenje, ki jo 
je izvedel Denis Hilčer, in katere 
glavna trditev je bila »Pomen vo-
denja je v odzivu zaposlenega«. 
Trditev je izhodišče za opazova-
nje, ali je nekdo funkcionalen ali 
nefunkcionalen vodja. Dobrega 
vodjo bomo prepoznali po tem, 
da ima kapaciteto biti v odnosu 
s svojimi sledilci in v tem odno-
su zna in zmore prenesti navodi-
la. Delavnica je potekala v dveh 
smereh, in sicer: 

- razvoju osebnih kapacitet 
biti v odnosu z ljudmi in 

- razvoju kapacitet vodje 
na področju strukturira-
nja nalog, opolnomočenja 
sodelavcev (spodbujanje, 
razvoj, učenje, itd.) in spre-
mljanja izvajanih aktivno-
sti. 

Naloge vodje so v preprostem 
opisu namreč ravno to zadnje in 
velik del nefunkcionalnih poja-
vov, ki se v skupini zgodijo, lahko 
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iščemo v okviru nalog vodje. Rav-
no naloga vodje je, da spremlja in 
nevtralizira pojave ter izpolnjuje 
pogoje za učinkovito delovanje. 
V dveh modulih so udeleženci 
pridobili tako teoretično razume-
vanje, kakšno vodenje sodelavci 
potrebujejo, da lahko opravijo 
svoje delo, kot tudi praktično iz-
kušnjo izvajanja te vloge. 

Vsa izobraževanja, ki smo jih izpe-
ljali v pomladnih mesecih, bodo 
pripomogla h graditvi organiza-
cijske kulture v Sb Celje. S podob-
nimi delavnicami bomo v sklopu 
izvrševanja sanacijskega progra-
ma nadaljevali po poletju. Do tak-
rat pa bomo skrbeli in poskrbeli, 
da bodo vodje na vseh nivojih 
dosežena znanja implementirali 
med zaposlene, le tako bomo do-
segli zastavljeni cilj, zdravo orga-
nizacijsko kulturo Sb Celje. 

Delo v moderirani 
delavnici je zabavno 
in učinkovito
Delo s pacienti je odgovorno, 
zahtevno in pomembno delo, ki 
od zaposlenih v zdravstveni negi, 
ki se dnevno srečujejo z razno-
vrstnimi tegobami, povezanimi 
z boleznimi in poškodbami, zah-
teva obilo strokovnega znanja, 
dobro organiziranost, veliko ra-
zumevanja in sočutja ter odlično 
sodelovanje s številnimi sodelav-
ci. Odlično sodelovanje vključuje 
učinkovito komunikacijo, usmer-
jenost v rešitve, poznavanje širše-
ga področja dela, prilagodljivost 
in iznajdljivost, fleksibilnost ter 
učljivost, postavljanje prioritet in 
sprejemanje kakovostnih odlo-
čitev. Ob vsem, kar počnemo, se 
soočamo tudi s številnimi spre-
membami; pri nekaterih smo re-
aktivni ter se nanje le odzivamo; 
druge povzročamo sami – smo 
njihovi aktivni ustvarjalci. Da-
nes, v času dnevno spreminjajo-
če se tehnologije in zakonodaje, 
poplave informacij in divjega 

življenjskega ritma, so spremem-
be in nenehno učenje ter razvoj 
zvezda stalnica. Le kdor je hitrejši, 
učinkovitejši, bolj prilagodljiv, bo 
dolgoročno uspešen! Naše stran-
ke – bolniki postajajo vedno bolj 
zahtevni in informirani, zakoni in 
inšpekcijske službe vedno strožji, 
vse to pa so naši izzivi za strokov-
nost, učinkovitost in medseboj-
no sodelovanje – komuniciranje. 
Da bodo zaposleni v zdravstveni 
negi vsem tem spremembam kos, 
smo za glavne medicinske sestre 
organizirali moderirano sreča-
nje z naslovom: »Bodimo sami 
sprememba, ki jo hočemo – so-
ustvarimo jo skupaj, ker znamo 
in zmoremo!«, ki sta ga vodili 
odlični moderatorki Karin Elena 
Sánchez in Karin Crnek iz podje-
tja Kaetrida. Na moderiranem sre-
čanju so pod vodstvom izkušenih 
moderatork glavne medicinske 
sestre iskale odgovore na za njih 
pomembne teme: 

- Spremembe, oh te spre-
membe!;

- Komunikacija v Sb Celje 
na področju zdravstvene 
nege – komunikacija med 
pomočnico direktorice za 
zdravstveno nego, koordi-
natorkami in glavnimi me-
dicinskimi sestrami;

- Vloga glavne medicinske 
sestre;

- Fleksibilnost ekipe zdra-
vstvene nege.

Ko o vodenju in učinkoviti 
poti do uspeha spregovori 
športni psiholog – šport 
nas uči uspeha na vseh 
področjih
Pomembno izobraževanje, ki je 
bilo namenjeno vodjem, je bilo 
izobraževanje Pot do uspeha 
in različni vidiki ekonomije 
v zdravstvu, ki sta ga odlično 
izpeljala prof. dr. Matej Tušak in 
doc. dr. Patricia blatnik. V prvem 
delu predavanja je prof. dr. 
Tušak skozi različne psihološke 

dejavnike uspeha skušal osvetliti 
pot do uspeha. Lotevali smo 
se motivacije, samomotivacije 
in samodiscipline, znanja in 
kompetenc, pomena iskanja 
vzrokov v sebi namesto zunaj 
sebe, samozavesti pri delu, 
pomena kvalitete in odličnosti 
pri delu, pomena učinkovitega 
komuniciranja, timskega dela, 
razvoja zaupanja v sodelavce 
in učinkovitega vodenja. S 
predavanjem je prof. Tušak skušal 
skozi učenja iz napak in zanimivih 
zgodb uspeha iz športa, v 
katerem so rezultati dela ves čas 
popolnoma merljivi, opozoriti 
na nekatere ključne dejavnike 
uspeha.
Drugi del predavanja je bil raz-
deljen na dva sklopa, in sicer s 
področja ekonomije in ekono-
mije v zdravstvu. Prvi sklop je bil 
nekoliko bolj motivacijski, v njem 
je skušala predavateljica prikazati 
raziskave na temo produktivno-
sti, povezane s produktivnostjo 
v zdravstvu in tem, kaj vse vpliva 
na produktivnost. Drugi sklop pa 
je bil predstavitev raziskav s pod-
ročja ekonomije splošnih bolni-
šnic, v katerem smo slišali tudi kaj 
negativnega (npr. da moramo še 
vedno nekaj več narediti, in da 
smo še vedno plačani (ekonom-
sko) preveč glede na to, kaj na-
redimo). Protiutež temu je infor-
macija, da je Sb Celje po eni od 
raziskav kar se tega tiče še vedno 
najboljša v Sloveniji (ekonomsko 
gledano za 10 let do 2015). Hkrati 
smo slišali tudi informacije o tem, 
kolikšen delež ljudi bi lahko ten-
diral v celjsko bolnišnico z dos-
topom pol ure, 45 min, 60 min 
ipd., kje lokacijsko bi bile idealno 
postavljene bolnišnice v Sloveniji, 
kako velike bi morali narediti, da 
bi bile storitve najcenejše ipd. 

Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved
Služba za razvoj kadrov, 

izobraževanje in specializacije
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KRIZNE SITUACIJE, AFERE IN DRUGE 
HUDE ZGODbE V ZDRAVSTVU 
V zdravstvu, ki deluje v okolju visokih družbenih 
pričakovanj, je kriznih situacij res veliko. Vznemirja-
jo paciente in svojce, zaposlene v bolnišnici in vod-
stva, zaposlujejo zdravstveno politiko, predstavnike 
medijev in mnoge druge institucije, ki po uradni 
dolžnosti spremljajo in preverjajo, kaj se dogaja. Ni-
komur ni lahko in razumeti drugega je težko, zato se 
hitro ranite med seboj in zapleteno se še bolj zap-
lete. Zaradi tega je v kriznih situacijah ključna pro-
fesionalna pomoč zdravstvenemu zavodu, vodstvu 
in prizadetim od samega začetka. Napetost namreč 
raste in prostora za napačen korak ni. 

Bolje preprečiti kot reševati
S strokovnim upravljanjem kriznih situacij in angaži-
rano pomočjo prizadetim varujemo ugled in dosto-
janstvo zdravstvenih zavodov in izpostavljenih ter 
posameznikov in si prizadevamo, da bi bila bolečina 
vpletenih čim manjša. A naj bo rezultat upravljanja 
teh neljubih dogodkov še tako optimalen, v kriznih 
situacijah, aferah in drugih hudih zgodbah ni zma-
govalcev. Negativna javna izpostavljenost, tožbe, 
skrhani odnosi med sodelavci, porušeno zaupanje, 
slabitev ugleda institucije … prinašajo posledice za 
vse vpletene. 
Zato je pomembno, da se zdravstveni zavodi pos-
vetijo tudi preventivnemu delovanju in odpra-
vljanju vsaj tistih vzrokov za krizne situacije, 
na katere lahko vplivajo. Več pozornosti je tako 
treba posvetiti vodenju v zdravstvu, odnosom in 
komunikaciji v kolektivih, s pacienti in svojci. Tu 
lahko marsikaj postorimo in tako preprečimo naj-

težje zgodbe. Storiti moramo vse, da neželeni izidi 
zdravljenja, zapleti v odnosih, delovni spori in drugi 
obremenjujoči dogodki, ki krojijo vsakdan v zdra-
vstvu, ne eskalirajo v krizne situacije dramatičnih 
razsežnosti, ki neizbežno puščajo za seboj pretrese-
ne bolnike, prizadete svojce, skrušene zdravstvene 
delavce in nemočna vodstva.

Najbolj se ranite med seboj
če želi zdravstveni zavod pri preprečevanju in 
upravljanju kriznih situacij v zdravstvu delovati bolj 
proaktivno, so nadvse dobrodošli premiki na podro-
čju odnosov in etike delovanja in sobivanja. Krizne 
situacije, ki jih v zdravstvu rešujemo zadnja leta, 
nas namreč utrjujejo v prepričanju, da vas nihče ne 
more tako prizadeti in raniti, kot se lahko ranite 
med seboj. Notranji spori in napetosti znotraj zdra-
vstvenih zavodov, ki žal preraščajo v medijske vojne 
ter medosebna obračunavanja in množične anoni-
mne prijave, neizbežno vnašajo nemir in nezaupa-
nje ter rušijo možnosti za spoštljivo in profesional-
no sobivanje in sodelovanje. Možnosti za uspešno 
preprečevanje in upravljanje kriznih situacij so bi-
stveno manjše, če se zaposleni med seboj spremi-
njajo v aktivne preganjalce, ki svojo energijo premi-
šljeno in motivirano usmerjajo v pogrom ter v javni 
obračun z lastnimi sodelavci. barbarstvo, lastno ar-
haičnim družbam, ki so si izbrale grešnega kozla, ga 
okrivile za zlo in ga žrtvovale vsem na očeh, je žal 
našlo svoje poti tudi v občutljive medosebne odno-
se v zdravstvu, kjer imajo konfliktni, napeti, nezdravi 
odnosi največje posledice, ne le za zaposlene, tudi 
za paciente in svojce; za zaupanje in izid zdravljena.  

Zaupanje med nami
Da bi lahko bolnikom zagotovili kakovostno in var-
no zdravstveno obravnavo, je ključno, da zaposle-
nim omogočimo, da so v medosebnih odnosih 
varni, razumljeni, spoštovani. Le tako bodo lahko 
čutili pripadnost zdravstvenemu zavodu,  se nemo-
teno posvečali pacientom in rasli kot strokovnjaki in 
ljudje. če bodo imeli bolniki in svojci, pa tudi zapos-
leni, temeljno zaupanje v zdravstveni zavod, bo to 
pomembno povečalo možnosti, da bodo prizadeti 
ob zapletih najprej poskušali poiskati odgovore pri 
odgovornih znotraj zdravstvenega zavoda in ne na 
sodišču in v medijih.

Ko se zaplete
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Odprta in spoštljiva komunikacija 
najde pot
Pri komunikaciji z mediji moramo v zdravstvu spre-
jeti dejstvo, da zaradi varstva osebnih podatkov ni 
mogoče spregovoriti o vseh podrobnostih, ki bi jav-
nosti omogočile celovito razumevanje problemati-
ke. V kriznih situacijah je to še poseben izziv, saj je v 
trenutkih vznemirjenja, ko družba potrebuje, priča-
kuje in terja celovita pojasnila, težje razumeti ome-
jitve, ki varujejo interese in zasebnost pacientov. 
Nedvomno pa lahko potrpežljivo pojasnjevanje 
meja ter odprta in spoštljiva komunikacija tudi 
v zdravstvu najdeta pot do ustreznega informiranja 
javnosti; tudi v času najtežjih preizkušenj za zdra-
vstveni zavod in zaposlene.

Ugled zdravstvenega zavoda 
in zaposlenih 
V kriznih situacijah v zdravstvu, ki se večinoma ro-
jevajo iz ranjenih odnosov, najbolj trpi ugled zdra-
vstvenega zavoda, vodstva in zaposlenih. Zaradi 
tega ljudje v zdravstveno ustanovo vstopajo z ne-
zaupanjem do institucije in zaposlenih v njej, kar je 
obremenjujoče tako za paciente kot za zaposlene v 
zdravstvu. Ugled je v zdravstvu nadvse dragocen 
in ga je zato treba krepiti in ga bistveno bolje 
upravljati.

Upravljanje družbenih pričakovanj
bistveno bolj se bo treba posvetiti tudi upravljanju 
družbenih pričakovanj. Percepcija, da zdravstve-
ne pravice nimajo oz. ne bi smele imeti omejitev, je 
v družbenem in političnem prostoru še vedno moč-

na.  Razočaranje človeka ob soočenju z dejanskimi 
možnostmi zdravstvenega sistema je tako v celoti 
usmerjeno v konkretnega zdravstvenega delavca, 
ki v očeh pacienta omejuje dostop do pravice, ki 
mu pripada, in konflikt je hitro tu. Ker sistemskih 
rešitev ni, je izid konflikta odvisen izključno od od-
nosa zdravstveni delavec – bolnik, komunikacijskih 
in pogajalskih veščin zdravstvenega delavca, ter 
obojestranske modrosti in pripravljenosti, da spor 
razrešita na miren način, na kar pa ne gre vselej ra-
čunati, zato se številu hudih zgodb v zdravstvu ne 
gre čuditi.

Družba, zlasti pa prizadeti posamezniki, zelo težko 
sprejemajo tudi nemoč stroke v posameznih zdra-
vstvenih situacijah in zapletih. Družbena pričakova-
nja bo treba v prihodnje bolj aktivno upravljati, saj 
pomembno vplivajo na odziv pacientov in njihovih 
svojcev ob neželenih izidih zdravljenja in tudi tedaj, 
ko izid ni tak in ne more biti takšen, kot so upali svoj-
ci. Na možnost nenadnega hudega zdravstvene-
ga zapleta ali celo smrti pa kot družba že dolgo 
niso več pripravljeni.

Potrebujemo nekrivdni sistem odškodnin
Stisko pacientov in svojcev dodatno poglablja 
krivdni sistem odškodnin, zaradi katerega morajo 
družine, da bi bile upravičene do denarnega nado-
mestila, na sodišče, kjer morajo zdravniku in zdra-
vstvenemu zavodu dokazati napako. V upanju, da 
bo šlo hitreje, če lastno bolečino in nemoč predsta-
vijo še javnosti, se svojci skupaj s pravnimi zastop-
niki vedno pogosteje odločajo še za vzporedno 
pot medijskega pritiska, kar strokovnjake potiska 
v obrambno medicino. Zato je pomembno, da se 
nemudoma posvetimo tudi nekrivdnemu sistemu 
odškodnin v zdravstvu, ki bo preprečil marsikate-
ro grenko izkušnjo tako na strani pacientov in svoj-
cev, pa tudi zdravstvenih zavodov in zaposlenih.

Do tedaj bo zdravstveni delavec v vseh hudih zgod-
bah še naprej in vse preveč sam.
Prispevek je aktualizirana različica objave v zborni-
ku 9. mariborskega kongresa družinske medicine, 
25. in 26. novembra 2016

Problematika je bila vodilnim SB Celje predsta-
vljena na izobraževanju v maju 2018. 

Dr. Damjana Pondelek, strokovnjakinja za strateški in krizni 
management, direktorica podjetja Urednica 

Sodišče javnega mnenja
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bODIMO SAMI SPREMEMbA, KI JO 
HOčEMO – SOUSTVARIMO JO SKUPAJ, 
KER ZNAMO IN ZMOREMO!
Utrinki z moderiranega srečanja – skupinskega 
coachinga za glavne medicinske sestre pri Smogavcu

Visoki klic iz SB Celje, moj urnik ali 
Kako se je vse skupaj začelo
Konec meseca dobim telefonski klic direktorice, 
mag. Margarete Guček Zakošek, s povabilom za iz-
vedbo moderiranega srečanja 25. maja 2018 za glav-
ne sestre celjske bolnišnice. Gledam v svoj urnik, ki 
je poln do januarja prihodnje leto. Na dan mladosti 
sem sicer prosta delavnic in projektov, toda pripra-
va takšnega srečanja zahteva vsaj en teden trdega 
dela, poleg tega je treba preveriti še razpoložljivost 
sodelavke. Pogajam se sama s seboj, kajti če rečem 
ja, to pomeni, da tudi v maju ne bom prosta niti en 
vikend. Sprejmem, ker se zdi, da je zelo pomembno, 
in ker je datum že določen. Poleg tega sem s sestra-
mi celjske bolnišnice že delala in jih imam rada; 
vem, da so polne pozitivne energije, srčnosti in zag-
nanosti. Vem, da se bo vse to čutilo tudi na srečanju. 
Močno računam na sodelavko Karin.

Nato se začnejo priprave; direktorici in njeni pomoč-
nici za zdravstveno nego, mag. Hildi Maze, pošljem 
obsežen vprašalnik, da preverim stanje, pričakova-
nja, želje, potrebe. Zanima me veliko stvari, zato sle-
dijo še telefonski klici, neumorno sprašujem, vrtam, 
da bi resnično razumela in za naročnika ter njegove 
udeležence organizirala proces, ki bo podpiral nji-
hove vredne ter uresničljive cilje. Poleg tega razmi-
šljam še o času, ki nam je na voljo; toliko potreb in 
samo en dan časa. Zato bomo nekatere teme samo 
odprli, nakazali, vanje se bomo lahko poglobili ob 
drugi priložnosti. Naročnica se strinja.

Nato sva na vrsti s soimenjakinjo Karin: potrebno 
je izčistiti cilje, izbrati tehnike in metode, pripraviti 
orodja in izročke ter se dogovoriti za izhode Kaj pa 
če? Prva dva dneva snovanja srečanja hitro mineta 
v zbiranju idej, ki nama jih kar ne zmanjka. Nato sle-
di postavljanje okvirjev in trdne strukture. Kaj lahko 
stlačiva v en dan, da bo še sprejemljivo? Kateremu 
delu dati več poudarka, kateremu manj, kaj je na-

ročniku bolj pomembno? Vprašanj, usklajevanj in 
načrtovanja ni ne konca ne kraja. Katera bo prevzela 
kateri del? bo kaj časa za kakšno igrico za sprosti-
tev? Skleneva, da ne bo. A kako vseeno poskrbeti 
za zabavo in dobro vzdušje? Vse to so vprašanja, na 
katera najdeva dobre odgovore. Ker nama je mar.

Nato sledi risanje plakatov, priprava drsnic in izročk-
ov za vaje; tega se lotiva vsaka posebej. Tu je še mo-
deratorski kovček s flomastri, papirji in tehničnimi 
pripomočki, brez katerih ne zmoreva.

bogatejši, oplemeniteni z novimi informacijami ter 
dobro vsebinsko in metodološko pripravljeni, se 
začneva s Karin svojega dela z glavnimi medicinski-
mi sestrami iskreno veseliti. In resnično želiva, da bo 
to zanje nepozabno doživetje – polno znanj, dob-
re volje, srčnosti, plemenitih zgodb, spoštovanja in 
iskrenosti. In tako je tudi bilo.

Dan mladosti tokrat nekoliko drugače – 
pa začnimo!
Petek, 25. maja 2018. S Karin sva pri Smogavcu že 
pred pol osmo. Prostor je pripravljen po navodilih, 
a kljub vsemu zahteva še nekaj najinih popravkov. 
Pripraviva pet otokov za delo v skupinah, stene po-
lepiva s plakati, organizirava listne table in razmiš-
ljava, kako bova en del srečanja izvedli zunaj. Da le 
ne bo deževalo!

Imava še čas za kavico ter za uvodni klepet z ude-
leženkami; nekatere že poznam, Karin večino vidi 
prvič. čas je za akcijo! Na kratko predstaviva sebe, 
podjetje, cilje srečanja ter način dela. Izpostaviva 
svojo vlogo – vlogo moderatork ali procesnih moj-
stric. Na tak način še niso delale – ja, danes bo vse 
nekoliko drugače in midve nisva predavateljici.

Ugotovimo, da smo same ženske – 27 vseh skupaj, 
kar pomeni, da bo še posebno luštno. In že se sme-
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jemo. Sedaj so na vrsti one: s Karin jih organizirava 
v tri skupine; njihova naloga je, da si nadenejo ime 
ter najdejo nekaj stvari, ki jih povezujejo. V nadalje-
vanju tako spoznamo Minerale, Mladost in bisere. In 
kaj bodo udeleženke prispevale na srečanju? Dobro 
energijo, pozitivno komunikacijo, vztrajnost, zag-
nanost, izkušnje, pripadnost, odprtost, dobro voljo, 
poslušanje in slišanje ter sprejemanje drugih. In kaj 
udeleženke pričakujejo, kaj potrebujejo za dobro 
delo na srečanju? Druženje, povezanost, izmenjavo 
znanj, ideje, novosti, motivacijo, izkušnje, zabavo, 
informacije, samozavest in uporabnost informacij.

Sklenemo še dogovor o sodelovanju, v katerem se 
vse prisotne zavežemo k medsebojnemu spoštova-
nju različnih idej, predlogov, poslušanju ter ciljne-
mu delovanju na srečanju. Poudarimo enakovred-
nost in pomembnost vsake posameznice; dobre 
volje, smeha in pozitivizma pa več kot očitno v tej 
skupini ne bo zmanjkalo!

Preden se lotimo resnega dela, se zunaj pozabava-
mo še s krogom jamranja in krogom vpliva. Kljub 
temu, da sem spodaj podpisana kolegice prepričlji-
vo vabila v krog jamranja, so raje izbrale krog vpliva, 
ki ga je promovirala sodelavka Karin. In kaj je zna-
čilno za krog vpliva ali ciljni okvir? To je krog moči, 
upanja, svobode, odgovornosti, samozavesti, spo-
sobnosti in vpliva. Kadar smo v krogu vpliva, se ve-
demo asertivno, odgovorno in odločno. Naša vloga 
je aktivna, smo ustvarjalci svojega življenja, ki zanj 
prevzemamo odgovornost. Pomagajo tudi vpraša-
nja: Kaj natančno želim doseči? Kaj mi bo to prines-
lo? Kaj je odvisno od mene, na kaj lahko vplivam? 
Katere vire moči (znanja, izkušnje …) za spremem-
bo imam na voljo? Kdo mi lahko stoji ob strani? Kaj 
lahko spremenim takoj? Kaj je moj prvi korak?

Spremembe, oh te spremembe 
in česa nas uči orel?
Najprej se dotaknemo sprememb in našega odnosa 

do njih. Nato spoznamo orlovo zgodbo. Orel, naj-
bolj znana ptica roparica na svetu,  ima najdaljšo ži-
vljenjsko dobo med vsemi pticami, saj lahko doživi 
tudi sedemdeset let.

Da bi doživel to starost, mora orel enkrat v življenju 
sprejeti silno težko odločitev. Ko doseže štirideseta 
leta, njegovi dolgi in elastični kremplji ne morejo 
več loviti plena, s katerim se hrani. Njegov, nekoč 
dolg in oster kljun, postane ukrivljen. Njegova stara 
in težka krila se zaradi gostih peres zatikajo za prsa, 
kar mu onemogoča let. Takrat lahko nekoč mogoč-
ni orel izbira le med dvema možnostma: smrtjo ali 
preobrazbo – bolečim procesom sprememb, ki traja 
150 dni. Da bi lahko začel ta proces sprememb, orel 
odleti na vrh gore in sede v gnezdo. V kamen kljuva 
tako dolgo, da mu del kljuna odpade. Nato potrpež-
ljivo čaka, da mu zraste nov kljun, s katerim izkljuva 
stare kremplje. Ko mu zrastejo novi kremplji, začne 
puliti svoja stara in težka peresa. In tako se po petih 
mesecih preobrazbe orel prerodi in živi še trideset 
let.

Da bi preživeli, osebnostno rasli in predvsem kvali-
tetnejše in srečnejše živeli, je potrebno, da gremo 
večkrat v življenju skozi proces preobrazbe. Orel, 
žival, se na spremembo odzove nagonsko in se 
na sprašuje, kaj sedaj, zakaj tako težka peresa, za-
kaj moj kljun in kremplji niso več za nobeno rabo 
… Orel spremembo, ki jo prinaša starost (čeprav 
je v resnici šele na dobri polovici svojega življe-
nja), sprejme in se z njo sooči na način, kot mu ga 
je predpisala narava in se nanjo nagonsko odzove. 
Sprememba je izjemno boleča in orel gre skoznjo 
sam, brez kakršne koli podpore.

Ljudje imamo za razliko od orla razum, ki pa pri 
soočanju s spremembami ni nujno naša prednost. 
človeški razum ob soočenju s spremembo ali ko se 
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nanjo pripravljamo, pogosta razmišlja takole: »Za-
kaj bi se spremenil, meni je tako čisto všeč?  Mene 
ta sprememba ne zadeva. Tako, kot smo delali deset 
let, je čisto v redu. Zakaj bi spreminjali stvari, ki de-
lujejo. Ne da se mi. Joj, kaj bo pa zdaj! Ob prejšnji 
spremembi sem moral trdo delati, bilo je boleče – 
ne, nič več, hvala lepa.«

In česa je udeleženke pri Smogavcu naučil orel? Tre-
ba se je bojevati za spremembe. Težko se je odločiti 
za prvi korak. Sprememba je lahko pozitivna. Po-
gum, da zmoremo. Pustiti stvari za sabo. Začeti na 
novo. Najdemo smisel. Delo na sebi. Pomembna je 
vztrajnost. Volja do življenja. Kjer je volja, tam je pot.

Komunikacija v SB Celje na področju 
zdravstvene nege ter vloge, naloge, 
pristojnosti in izzivi glavne medicinske 
sestre
Drugi sklop našega skupnega dela je namenjen ko-
munikaciji na področju zdravstvene nege, pri čemer 
so spremembe temeljile na sedmih načelih pozitiv-
nega poizvedovanja: 
1. V vsaki družbi, organizaciji ali skupini so stvari, ki 

so dobre ali dobro delujejo. 
2. Tisto, v kar usmerjamo energijo, se uresniči.
3. Odgovornost vseh je tudi v tem, da prepozna-

mo, v čem smo kot posamezniki/skupina/orga-
nizacija dobri, ter da pri ustvarjanju prihodnosti 
izhajamo iz teh značilnosti.

4. Jezik, ki ga uporabljamo, ustvarja našo resnič-
nost.

5. Način, na katerega skupina/organizacija zastav-
lja vprašanja, usmerja njeno delovanje.

6. Ljudje se z večjim zaupanjem in voljo podajamo 
v prihodnost (v neznano), ko vidimo povezavo 
prihodnosti s preteklostjo (z znanim).

7. Ko izhajamo iz preteklosti, izhajajmo iz tistega, 
kar je bilo v njej najboljše.

Udeleženke skozi različne prizme opredelijo, kaj pri 
komunikaciji med pomočnico direktorice za zdra-
vstveno nego, koordinatorkama in glavnimi medi-
cinskimi sestrami že deluje in kaj je vredno ohra-
niti. Nanizajo značilnosti učinkovite komunikacije 
ter njene koristi za paciente in glavne medicinske 
sestre same. Zadnji del tega sklopa je namenjen zbi-
ranju idej za nadgradnjo komunikacije na temelju 
vsega dobrega, kar so udeleženke prepoznale.

Ključna cilja tretjega sklopa srečanja sta: (1) oprede-
liti vloge, naloge in pristojnosti glavne medicinske 
sestre kot vodje oddelka in članice srednjega mana-

gementa ter (2) zapisati izzive, s katerimi se srečuje-
jo glavne medicinske sestre, in možne rešitve zanje. 

Z vlogami, nalogami in pristojnostmi gre gladko, ne-
koliko več dela imamo z izzivi, še posebno, ker s Ka-
rin vztrajava, da se bodo udeleženke z njimi ukvar-
jale šele, ko bodo preverile, da imajo nanje vpliv. Iz 
zajetnega kupa izzivov jih izluščimo sedem, nato pa 
tudi rešitve kar dežujejo, toda šele, ko smo vsak izziv 
zapisale v obliki problemskega stavka. Problemski 
stavek vsebuje naslednje informacije: kdo povzro-
ča problem? Kaj natančno počne oz. kaj se dogaja, 
da problem obstaja? Kakšne so posledice? V dobro 
opredeljenem problemu se skriva polovica rešitve, 
kot npr.: »Nimamo natančno izdelanih kriterijev za 
prerazporeditev kadra.«

Fleksibilnost ekipe zdravstvene nege 
in Protokol dela s predlogi za 
izboljšave ter primeri dobre prakse
četrti sklop je posvečen fleksibilnosti, cilji naslednji: 
(1) opredeliti kako natančno se kaže fleksibilnost 
ekipe zdravstvene nege med oddelki in znotraj njih, 
(2) nanizati koristi, prednosti in učinke fleksibilnosti 
za paciente in za zaposlene, (3) zbrati ideje za pove-
čanje fleksibilnosti.

Najprej s Karin udeleženkam pomagava opredeliti 
ciljno fleksibilnost. Nato gladko razmejijo fleksibil-
nost med oddelki in znotraj oddelkov ter si razlo-
žijo, kdaj in kje, pod kakšnimi pogoji ter na katerih 
področjih oz. oddelkih je mogoča. Včasih gre v obe 
smeri znotraj ene poklicne skupine oz. delovišča, 
včasih pa je možna le v eno smer: npr. sestra iz am-
bulante gre lahko na oddelek, fleksibilnost v obratni 
smeri ni nujno možna.

Koristi za paciente in zaposlene se v hipu znajdejo 
na plakatih, nato pa nas skupina s svojo močjo in 
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modrostjo odpelje točno tja, kamor je potrebno. S 
Karin jih podpreva, saj je to najina ključna vloga. 
Kolegice naštejejo izzive, s katerimi se srečujejo pri 
promociji in implementaciji fleksibilnosti, nato pa 
še izvrstne predloge – rešitve, kako te izzive naslovi-
ti. Neverjetno, koliko dobrih idej!

V zadnjem vsebinskem sklopu najprej opredelimo, 
kaj je predlog za izboljšavo in kaj primer dobre pra-
kse. Sledijo koristi – ali kaj nam bo to prineslo – vpe-
ljave predlogov za izboljšave in izmenjave primerov 
dobre prakse.  

V zadnjem delu udeleženke po metodologiji sve-
tovne kavarne razmišljajo, razpravljajo in tudi do-
mislijo štiri teme: (1) zbiranje in ocenjevanje predlo-
gov za izboljšave, (2) implementacija, komunikacija 
ter nagrajevanje predlogov za izboljšave, (3) kriteriji 
za dobro prakso, zbiranje in evidentiranje primerov 
dobre prakse ter (4) prenos v prakso, poročanje ter 
evalvacija. In vsebinski krog je sklenjen.

Metodologija dela na srečanju: 
moderiranje, moderator, področja 
uporabe ter koristi moderiranega 
srečanja
Moderiranje: srečanje skupine ljudi, pri katerem 
moderator skrbi za strukturo in vodenje procesa, 
da bi skupina dosegla svoj cilj. Moderirano je lahko 
tudi srečanje med dvema posameznikoma: mode-
ratorjem in posameznikom, ki sprejme pomoč in 
vodenje procesa. (Rees, 1998: 12)

Moderiranje lahko opišemo kot proces, ki vodi sku-
pino skozi učenje/spremembo tako, da prispevajo 
vsi člani skupine. Pri tem ima vsak posameznik nekaj 
edinstvenega in vrednega, kar lahko deli. brez njego-
vega prispevka in znanja je lahko sposobnost sku-

pine, da se odzove na določeno situacijo, okrnjena. 
Moderator mora iz članov skupine izvabiti znanje in 
ideje, jim pomagati, da se učijo eden od drugega in 
da razmišljajo ter delujejo skupaj. (Clarke, 2010)

Moderator je oseba, ki pomaga skupini ljudi razu-
meti njihove skupne cilje pri njihovem načrtovanju 
ter doseganju, v razpravi pa je nevtralen. Moderator 
skuša pomagati skupini doseči soglasje pri katerem 
koli nesoglasju, ki je že prej obstajalo ali pa se pojavi 
na srečanju, z namenom doseči temelj za prihodnje 
delovanje. Moderatorjeva vloga je podobna vlogi 
babice, ki pomaga pri rojstvu, vendar ni odgovorna 
za končni rezultat. (Facilitator, 2010) 
Področja uporabe moderiranja so tako široka, da 
je nemogoče našteti vse. V nadaljevanju navajam 
nekaj najpogostejših izborov iz svoje prakse:
management (načrtovanje in izvedba) sprememb; 
(organizacijske kulture, klime …);
projektno delo (načrtovanje, izvedba in evalvacija);
namenski sestanki; strateško načrtovanje (vizija, 
poslanstvo, vrednote, strateški načrti); (ustvarjalno) 
reševanje problemov; ustvarjalnost in inovativnost 
(razvoj novih izdelkov, storitev ali procesov); inte-
raktivne konference, kongresi, izobraževalni do-
godki; izobraževalne delavnice; reševanje konflik-
tov (medosebni odnosi, sodelovanje med oddelki 
…); vodenje; razvoj zaposlenih; strateško, akcijsko 
in prostorsko načrtovanje;  sodelovanje in timsko 
delo; optimizacija (finančnega) poslovanja; učenje 
učenja in prenosa izkušenj/primerov dobre prakse; 
Reesova (1998: 13) navaja naslednje koristi moderi-
ranja, med katerimi je tudi dodana vrednost za ude-
ležence in naročnika: člani skupine so bolj motivi-
rani, da podprejo sprejete odločitve. Prizadevanja 
skupine običajno prinašajo boljše rezultate kot pri-
zadevanja posameznikov. Maksimalno sodelovanje 
in vpletenost povečujeta produktivnost. Managerji 

in vodje so spo-
sobni črpati iz 
virov tistih, ki 
jih vodijo, kot 
sposobnost, ki 
je kritična za 
uspeh organi-
zacije. Vsak je 
lahko vpliven 
in koristen in 
ljudje čutijo, 
da so bistven 
del skupinske-
ga truda. Or-
ganizacije se 

KAJ JE MODERIRANJE? 

Je način skupinskega dela, pri 
katerem moderator pomaga 
skupinam in organizacijam, da 
delujejo učinkoviteje in da 
njihovi člani sodelujejo tako, 
da se med seboj dopolnjujejo, 
ustvarjajo sinergijo in da 
v čim večji meri izkoristijo 
svoje potenciale z namenom 
doseganja skupnega, 
dogovorjenega in vrednega 
cilja za vse člane skupine. 

 

MODERATOR

… s svojimi veščinami, tehnikami in orodji:
• ustvarja komunikacijsko okolje, v 
katerem lahko vsakdo razkrije svojo 
resnico in spoštuje resnico drugih,
• je do vsebine skupinskih procesov 
nepristranski in v njih ne sodeluje s svojimi 
osebnimi stališči. 
• … jeva temeljna naloga je, da vsakega 
izmed članov skupine spodbudi k 
razmišljanju, in tako prispeva k 
aktivnejšemu sodelovanju, medsebojnemu 
razumevanju in delitvi odgovornosti vseh 
članov skupine v skupinskem procesu z 
namenom doseči dogovorjeni cilj 
skupinskega dela: porajanje idej, 
sprejemanje odločitev, razreševanje 
konfliktov, strateško planiranje, 
organizacija dogodkov, doseganje soglasja 
….
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lahko prilagodijo in ustvarijo rezultate hitreje, ker 
ljudje bolj zaupajo sprejetim odločitvam. Odločit-
ve se sprejemajo tam, kjer je treba opraviti kako 
delo. Ljudje spoznajo, da je odgovornost za ure-
sničevanje odločitev pri vsakem od njih. Ustvarjajo 
se veščine za inoviranje, reševanje problemov in 
uresničevanje.  Ljudi se spodbuja, da razmišljajo in 
delujejo za splošno dobro organizacije. Sprejemajo 
se zelo kakovostne odločitve. Za konstruktivno re-
ševanje konfliktov in pojasnitev nerazumevanja je 
oblikovan forum. Negativni učinki so manj verjetni, 
recimo nizka stopnja morale, vpletenosti, zadrževa-
nje informacij in tudi naravnanost (To ni moje delo./ 
Samo povejte mi, kaj naj naredim.)

Za slovo
čisto pri koncu smo. S Karin zaprosiva udeleženke, 
da svoje vtise zapišejo na plakate: kaj vam je bilo 
najbolj všeč; zakaj je bilo za vas osebno vredno, da 
ste bili tukaj; kaj si boste najbolj zapomnili in česa 
ste se naučili/kaj ste ozavestili. (Najbolj) všeč jim je 
bilo aktivno delo v skupini, sproščenost; da je bilo 
zanimivo, zabavno in poučno; uporabnost infor-
macij, druženje in sodelovanje, način dela, dobro 
vzdušje, aktivno srečanje, velika razgibanost, svo-
bodna mnenja in razprava. Zanje je bilo osebno 
najbolj vredno, da so si izmenjale mnenja, da so 
pridobile večjo motivacijo in potrditev pravilnega 
dela;  da so se povezale, da vedo, da imajo sodelav-
ke, ki so pripravljene pomagati; da so spoznale, da 
so dobra ekipa, in da se vse da, če se hoče. In kaj 
so spoznale, česa so se naučile? Udeleženke si bodo 
najbolj zapomnile zgodbe o orlu, aktivne izmenjave 
mnenj, sproščenega vzdušja, interaktivnega dela in 
tega, da skupaj zmorejo, in da so spremembe lah-
ko tudi dobre. Udeleženke so se naučile, da se je za 
spremembe treba truditi, da jih je treba pozitivno 
sprejemati, in da je pri tem pomembno spodbuja-
nje. Pomembno je, da se lotimo sprememb, na kate-
re imamo vpliv. Na srečanju so udeleženke tudi oza-
vestile, kaj vse delajo dobro ter postale bolj odprte 

za spremembe. 
Seznanile so se z novimi metodami in načini, kako 
se soočati z novostmi.

Ponoviva, da je njihovo delo častno, plemenito, 
vredno, in da so vse to tudi one same. Vsaka v svoji 
različnosti, enkratnosti  in neponovljivosti.

Cilji so doseženi, zgodbe in ljudje smo prepleteni. 
Ustvarili smo medsebojno zaupanje in veliko mero 
spoštovanja. S Karin sva zadovoljni. Zadovoljne in 
hvaležne so tudi udeleženke. Stiski rok, prisrčni ob-
jemi in lepe misli ob slovesu povedo več kot tisoč 
besed.

Zahvaliva se tudi medve. Za enkratno priložnost de-
lati z njimi, biti del skupine, jih poslušati in slišati in 
biti slišani. Da so naju sprejeli, nama dali priložnost, 
da vstopiva v njihove zgodbe in prineseva svoje. 
bilo je lepo in mnogo več kot to. In če sva utrujeni? 
Daleč od tega: polni pozitivnih občutkov, vtisov in 
SPOšTOVANJA.

In kaj sledi? Skrbno izdelan in sistematičen elek-
tronski zapis ter prepis vseh plakatov, izročkov in 
razprav s srečanja, ki ga bodo prejele vse udele-
ženke. Temelj za izdelavo akcijskih načrtov, ki bodo 
odlične predloge potisnili v prakso. 

Res je, da spremembe niso vedno lahke. A če vanje 
verjamemo in smo pripravljeni za njihovo uresniči-
tev tudi kaj narediti, je vse mogoče. Udeleženke mo-
deriranega srečanja so ob koncu s svojim križcem v 
matriki sprememb aktivno podprle aktualne spre-
membe: naredile bodo več, kot se od njih pričakuje 
in sodelovale bodo po najboljših močeh.

Karin Elena Sánchez, glavna moderatorka
 in skupinski coach srečanja

KAETRIDA Poslovno svetovanje, izobraževanje in moderiranje
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»Moram pohvaliti izbiro tem za srečanje, ki smo ga imeli.
Na delavnicah, ki smo jih imeli v petek, smo spoznale, kako 
zelo pomembno je, da smo delavci pri svojem delu vztrajni, 
motivirani, in da se zavedamo, da v kar usmerjamo energijo, 
se nam uresniči.
Da je odgovornost nas vseh v tem, da prepoznamo, v čem 
smo dobri.
Tudi  predavanje v soboto je bilo zelo poučno.«

Mojca Zavolovšek 
Oddelek za bolezni ledvic in dializo

Nekaj mnenj slušateljev:

»Na moderirani delavnici prvega dne smo ugotovili, 
da imajo glavne medicinske sestre mnogo idej, kako 
rešiti posamezne probleme, oziroma da je bolje, če jih 
preoblikujemo v izzive. Tu se potem natančno vidi razlika 
med optimistom in pesimistom. Vidiš kozarec napol poln 
ali napol prazen, boš v kozarec dolival ali boš le videl, kako 
se prazni. Pri uvajanju sprememb, ki so naša stalnica, je 
torej bistveno, da se osredotočamo na to, kako jih bomo 
izvedli in ne na to, zakaj jih ne moremo.
Zaznana je bila težnja po povezovanju, saj je kar nekaj 
udeleženk izrazilo željo po tem, da končno že nehamo deliti 
oddelke na kirurške in internistične ter s tem tudi kader. 
Pri obravnavi fleksibilnosti kadra smo prišli do zanimive 
ugotovitve, in sicer da je najmanj 80 odstotkov aktivnosti, 
ki jih v okviru delovnega mesta izvajajo medicinske sestre, 
enakih. Specifiko predstavlja 20 odstotkov, ki nam v 
nadaljevanju predstavljajo največ težav. še enkrat se je torej 
potrdilo Parettovo pravilo, ki pravi, da nam 80 odstotkov 
problemov zadaja 20 odstotkov stvari.« 

Mag. Hilda Maze
Področje zdravstvene nege

»Izobraževanje je bilo zanimivo in dobrodošlo. Mnenja, 
izkušnje in aktivno sodelovanje na področju komunikacije, 
so bili zelo zanimivi in jih bom s pridom uporabila pri 
svojem delu. Na podlagi tega bomo še bolj razmišljali o 
fleksibilnosti, in kako izboljšati odnose znotraj tima.
Da smo uspešni pri svojem delu, moramo biti za to dovolj 
motivirani in hkrati znati motivirati svoje sodelavce. Na 
to pa vpliva več dejavnikov. Samo želja in trud nekaterih 
zaposlenih nista in ne bosta dovolj. Treba bo zaposlene 
motivirati in stimulirati še na kakšen način. Nekateri 
pričakujejo za izjemen trud in prizadevanje tudi stimulacijo 
v obliki plačila – mogoče vsaj enkrat na leto.
Hvala za možnost udeležbe na izobraževanju.«

Marija Šišmanovič
Ginekološko-porodniški oddelek

»Z vsemi vsebinami predavanj sem bila zelo zadovoljna, 
prav tako pa z načinom dela in   organizacijo. Naši procesi 
dela že vsebujejo segmente, ki smo jih obravnavali na 
izobraževanju, je pa zelo pomembno, da jih na ta način 
še bolj ozavestimo in izkoristimo v prid vseh (zaposleni, 
pacienti, ustanova). Zagotovo bomo prav zaradi te 
delavnice v svojih timih in v koordinacijskih sredinah lažje 
reševali aktualne probleme, katerih rešitve smo nakazali s 
pomočjo predavateljic. 
Hvala za to priložnost. Mislim in pričakujem še kakšno 
delavnico s podobnimi vsebinami in na temo otežene 
komunikacije oz. komunikacija v težjih okoliščinah.«

Marjanca But
Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

»Delavnice so bile razgibane in zabavne. Sodelovanje med 
nami zaposlenimi je bilo zadovoljivo, a ne v polni meri 
odkrito. Menim, da bo za fleksibilnost kadra treba pogledati 
podatke o zasedenosti, o številu zaposlenih, o težavnosti 
pacientov in o velikem dnevnem obratu pacientov ter nato 
poskrbeti za reorganizacijo, ki jo bo treba izvesti ciljano. 
Menim, da so v realnosti še rezerve, ki bi bile dobrodošle 
tudi na našem oddelku, saj so zaposleni izčrpani in izgoreli.«  

Marjeta Blaj
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo

»V petek in soboto je delo v delavnicah potekalo razgibano 
in v dobrem vzdušju.
Od akutnih tem v zdravstveni negi pričakujem hitro 
realizacijo obravnavane teme – fleksibilnost ekipe 
zdravstvene nege, saj bomo s tem rešili marsikatero težavo 
glede pomanjkanja kadra.
Prav bi bilo, da bi to predavanje v krajši obliki izvedli tudi 
za ostale zaposlene, saj je v bolnišnici mnogo zaposlenih 
izčrpanih, utrujenih, nezadovoljnih, kar ima za posledico 
veliko bolniškega staleža.«

Marjetka Gajster
Travmatološki oddelek

»Izobraževanje 25. in 26. 5. je bilo zelo zanimivo, interaktivno 
in poučno. Predvsem sta mi bili všeč predavateljici oz. 
moderatorki v petek. V soboto mi je bilo všeč, da smo 
sodelovali vsi udeleženci. 
Predlagala bi, da bi imeli vsi zaposleni možnost poslušati 
takšno predavanje, seveda v krajši obliki, saj je občutek 
splošnega nezadovoljstva prisoten v celotni bolnišnici med 
vsemi zaposlenimi.« 
  

Andreja Obrez Mernik
Oddelek za žilno kirurgijo
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PSIHOLOšKI IN EKONOMSKI DEJAVNIKI 
USPEHA V POKLICU IN ŽIVLJENJU 
Na poti do uspeha se vsak srečuje 
z mnogoterimi težavami in ovi-
rami. Prva se nanaša pravzaprav 
na izbiro cilja. Ali sploh vemo, kaj 
si želimo, kaj nas osrečuje? Kje si 
želimo postavljati izzive in za kaj 
smo se pripravljeni truditi nad-
povprečno?

Za doseganje uspeha v poklicu in 
pri delu moramo upoštevati ne-
katera pravila. Dolgotrajna pot do 
uspeha se začne s pravilno pos-
tavljenimi željami, ki so osnova 
za postavitev ciljev. Potrebno je 
tudi razumevanje ovir na poti do 
cilja ter razvijanje samodiscipline 
in samomotivacije na poti. Ena iz-
med ključnih je kombinacija indi-
vidualnih ciljev s cilji organizacije, 
v tem primeru Sb Celje, v kateri 
smo zaposleni. Uspešni ljudje iš-
čejo vzroke za uspeh in neuspeh 
v sebi, neuspešni stalno zunaj 
sebe. Govorimo o pomenu inter-
nega lokusa kontrole, ki z razvo-
jem pravilne notranje motivacije 
in s cilji zaposlenih, ki so v skladu 
s cilji Sb Celje kot inštitucije, šele 
omogočajo  visoko motivacijo za-
poslenih. 

Seveda nujno potrebujemo 
ustrezne poklicne in obče člo-
veške kompetence ter vrednote, 
ki so največkrat odraz ustrezne 
vzgoje. Nujno potrebujemo tudi 
visok nivo samozavesti ter samo-
učinkovitosti. brez tako imeno-
vane čustvene inteligentnosti, ki 
vključuje visoko učinkovite spret-
nosti komuniciranja, razvijanja 
timskega dela in ustvarjanja zau-
panja med sodelavci ter končno 
učinkovitega vodenja, pa seveda 
tudi ne gre. 

Izjemno pomembne za uspeh 

na vodstvenih položajih so naše 
sposobnosti soočanja s stresnimi 
situacijami. borba proti stresu in 
učinkovito soočanje je danes ena 
izmed temeljnih nalog, ki se pos-
tavljajo pred vodstvene zaposle-
ne. Naj omenimo samo nekatere 
pomembne psihološke dejavni-
ke, ki definirajo človekov stresni 
odziv: pričakovanja, motivacija, 
samozavest in samospoštova-
nje, ocena tveganja, osebnostna 
čvrstost, stili soočanja s stresom, 
pretekle izkušnje s podobnimi 
dražljaji, priprava na stres, stresna 
toleranca, anksioznost, čustvena 
stabilnost in zrelost, optimizem, 
socialna podpora in drugi. še 
najpomembnejše pa je učenje 
samoregulacijskih spretnosti in 
različnih tehnik sproščanja, s ka-
terimi se proti stresu najučinko-
viteje borimo. Samoregulacijske 
spretnosti so danes eden izmed 
bolj odločilnih dejavnikov na poti 
do uspeha. 

Seveda so vse to procesi, do kate-
rih se dokopljemo z vztrajnostjo 
in delom. Za talent je bolj malo 
prostora, ključen je odnos do 
dela in do sebe, kaj želimo pos-
tati in kakšen člen v verigi zapo-
slenih v Sb Celje želimo postati. 
Skozi predavanja smo skušali 
iskati smernice iz življenja športa 
in športnikov, saj se z njimi zelo 
lahko identificiramo, mnogi dru-
gi uspešni ljudje zunaj športa pa 
v Sloveniji še vedno delujejo kot 
grožnja, saj odstopajo navzgor. 
Za učinkovitost zaposlenih bo 
seveda treba narediti kar velik 
korak naprej v miselnosti. Delati 
kakovostno je nekaterim že iz-
jemno visoka vrednota, vendar 
pa so taki zaposleni v Sloveniji  
manjšina. Mnogi še vedno iščejo 

nekdanji vrednostni ideal: dobiti 
službo za nedoločen čas, v kateri 
se ni treba preveč naprezati, in ki 
ti daje relativno mirno zaneslji-
vost pri izgradnji kariere, kjer ne 
pričakuješ velikega zaslužka ali 
velikih možnosti za kariero, hkrati 
pa tudi ne izjemne angažiranosti, 
zavzetosti in motivacije za delo. 
Ob takih pogojih Sb Celje verje-
tno ne odstopa veliko od mnogih 
drugih organizacij v Sloveniji, kjer 
se podjetniško razmišljanje še ni 
prijelo. To dokazujejo nadpov-
prečno visok absentizem in mno-
gi drugi pojavi, ki niso znak viso-
ke motiviranosti za delo, dobre 
klime in visokega zadovoljstva z 
delom, kar bi pomenilo, da zago-
tovo obstajajo velike rezerve na 
področju dela s kadri. Verjamem, 
da seveda k temu delno prispe-
vajo tudi sistemi nagrajevanja, ki 
v nepodjetniških organizacijah 
niso tako fleksibilni kot bi žele-
li, in zato predvsem bolj uspešni 
niso tako nagrajeni, kot bi bilo 
koristno. A možnosti za izboljša-
nje stanja je pač treba iskati v de-
javnikih, na katere imamo lahko 
vpliv. Eden izmed zanimivih de-
javnikov je percepcija dela, ki je v 
Sloveniji med večino zaposlenih 
izrazito negativna. Delo v Slove-
niji ni klasična vrednota, pač pa 
za mnoge grožnja za zdravje in 
zadovoljstvo. Večina ne razume, 
da skozi delo postajajo bolj sa-
mozavestni, bolj motivirani, ima-
jo višjo samopodobo in da delo 
prispeva k zadovoljstvu z življe-
njem. Prav to je prvi dejavnik or-
ganizacij z visoko stopnjo zaveza-
nosti zaposlenih podjetju. Poleg 
zadovoljstva z življenjem je za 
take organizacije z motiviranimi 
zaposlenimi značilna tudi visoka 
stopnja informiranosti, kar po-
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»V današnjem času je vrhunski šport več kot 
resen posel, zato je izmenjava dobrih praks 
med področjem športa in področjem vodenja 
v organizacijskih oblikah na drugih področjih 
življenja dobrodošla izkušnja.  
Osebno rada sledim uspešnim športnim 
zgodbam predvsem v ekipnih športih, kjer 
pozorno prisluhnem predvsem načinu, kako 
uspejo trenerji iz svojih igralcev izvabiti tisto 
najboljše, pri tem pa znotraj ekipe vzpostavijo 
disciplino, enakopravnost, odlične medosebne 
odnose in predanost delu.  Uspešnim 
trenerjem uspe zagotoviti povezanost 
vrhunskih posameznikov na način, da njihove 
sposobnosti služijo ekipi in ne njihovi osebni 
slavi.  Predpogoj za uspešne zgodbe pa je vedno 
visoko strokovno usposobljen ter motiviran 
posameznik.« 

Terezija Pinter Kampoš
Finančna služba

Nekaj mnenj slušateljev:

»Vsa tri predavanja so bila odlična. Sem pa 
mnenja, da bi jih morali slišati vsi zaposleni. 
 
Pri predavanju ge. Patricie Blatnik pa mislim, 
da bi se marsikdo (ne vsi) zamislil, zato ker 
smo zaposleni v bolnišnici mnenja, da smo 
zelo produktivni.«

Katja Hren
Otroški oddelek

»Predavanje je bilo izredno 
zanimivo, takšna izobraževanja 
potrebujemo. So pa druženja zelo 
dobrodošla, ker se medsebojno 
spoznavamo in družimo.« 

Mateja Štravs
Oddelek za angiologijo, 

endokrinologijo in 
revmatologijo

»Takšne delavnice so za nas več kot dobrodošle, predvsem pa bi pohvalila  predavanje 
prof. dr. Mateja Tuška, ki je bilo več kot odlično. Njega bi moral poslušati vsak 
zaposleni v SBC, da bi vsi začutili pripadnost naši bolnišnici, in da bi vsi bili motivirani 
k dobremu poslovanju in ugledu naše bolnišnice.«

Simona Lah
Urološki oddelek

meni, da ima vodstvo jasno stra-
tegijo razvoja in to tudi zna sko-
municirati navzdol, ter sprejema 
in spodbuja pretok informacij od 
zaposlenih do uprave. Take učin-
kovite organizacije determinira 
tudi visoka stopnja poštenosti 
vodstvenega kadra, ki pošteno 
nagrajuje, vodi in organizira po-
slovne procese. Prav tako je za vi-
soko stopnjo angažiranosti treba 
vzpostaviti tudi sisteme vključe-
nosti v odločanje, kjer imajo ka-
kovostni posamezniki možnost o 
nekaterih strokovnih odločitvah 
pomembno soodločati. 

Seveda pa to ne pomeni, da vsi 
zaposleni lahko odločajo o vsem. 
Tako imenovani »involvement«  
se nanaša na to, da zaposleni ver-
jamejo in čutijo, da jim vodstvo 
prihaja nasproti pri idejah, jih 
posluša, razume, upošteva, in da 
so njihovi glasovi slišani. Da pa bi 
taka organizacija res lahko dob-
ro delovala, je treba zagotoviti, 
da so zaposleni v svojem komu-
niciranju in opravljanju dela zreli 
in odgovorni. Stereotipna gleda-
nja na naše etnično-pregovorne 
značilnosti o pridnosti in delav-
nosti ter produktivnosti Sloven-
cev hitro lahko ovržemo skozi 

rezultate ekonomskih analiz, ki 
kažejo, da smo Slovenci v pro-
duktivnosti zelo slabi, v kakovosti 
znanja in spretnosti, ki jih deloda-
jalci iščejo, še slabši, čeprav ima-
mo nadpovprečno izobraženo 
prebivalstvo, da delamo manj kot 
povprečna Evropa, da službo oce-
njujemo kot grožnjo, da si želimo 
čim prejšnjega upokojevanja, da 
izkazujemo precejšen zaostanek 
v produktivnosti glede na Evropo, 
ki se ne manjša, pač pa celo pove-
čuje, in da se izrazito slabo obne-
semo na področju inovativnosti. 
Prav tako so slovenski delodajalci 
izrazito nezadovoljni z znanjem 
zaposlenih (najbolj v Evropi). Raz-
iskave kažejo tudi, da stroški dela 
rastejo precej hitreje kot produk-
tivnost. Natančnejše ocene in 
raziskave izkoristka aparatov in 
instrumentov v slovenskih bol-
nišnicah nadalje kažejo izjemno 
velike razlike in odstopanja, prav 
tako kakor obstajajo velike razlike 
v številu posegov, storitev in ope-
racij med različnimi bolnišnicami 
v Sloveniji. Raziskava ekonomske 
učinkovitosti Sb je pokazala, da 
je bila celjska Sb še razmeroma 
ekonomsko učinkovita, vendar 
so stroški dela še vedno previsoki 
glede na pričakovane normative 

in zahteve, ki jih pokažejo krivulje 
učinkovitosti. Torej z gotovostjo 
lahko trdimo, da še obstajajo re-
zerve tako pri izkoristku material-
nih sredstev in kapitala, kot tudi 
pri človeških virih, ki niso izko-
riščene. Reorganizacija dela se-
veda ponuja obilo možnosti, da 
zatečena stanja popravimo. Za-
gotovo bi tudi stimuliranje nad-
povprečnega dela omogočalo 
velike napredke, vendar je tukaj 
pač moč delati znotraj zakono-
dajnih možnosti, ki jih trenutno 
imamo. Vse skupaj seveda ne pre-
prečuje, da kot kolektiv iščemo in 
smo odprti za možnosti boljšega 
sodelovanja in kritičnega pogle-
da na lastno upravljanje, vode-
nje in organiziranje dela. Začetki 
poti do uspešne bolnišnice so bili 
narejeni. Upamo samo lahko, da 
bomo vsi s skupno močjo brez 
fige v žepu skušali poiskati nove 
možnosti k iskanju bolj ekonom-
sko učinkovite, pacientom bolj 
prijazne in zaposlenim bolj atrak-
tivne bolnišnice, ki bi s svojo ka-
kovostjo obdržala in celo izbolj-
šala simbol ene najbolj uspešnih 
splošnih bolnišnic v Sloveniji.  

Prof. dr. Matej  Tušak, univ. dipl. psih. (UL, FŠ)
Doc. dr. Patricia Blatnik, mag. ekon. ved (UP, FM) 
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VODENJE IN ODNOSI
Da nekaj postane možno 
in lahko, nas mora biti več
Všeč mi je šala, ki razloži, da se 
poročimo samo zato, ker v dvoje 
mnogo lažje rešujemo težave, ki 
jih drugače ne bi bilo. Kot v vsaki 
šali je tudi v tej pol resnice. Druga 
plat resnice pa je, da se združimo 
z motivi, ki presegajo nas same in 
skupaj ustvarjamo dosežke, ki jih 
sami sicer ne bi mogli. Sam na pri-
mer ne moreš biti družina. 

Organizacija kot je bolnišnica v 
Celju, je seveda še bolj komple-
ksna skupina. In če stvari pos-
tajajo kompleksne že v družini, 
kaj šele, ko pri udejanjanju pos-
lanstva sodeluje tisočkrat več lju-
di.

Da skupine lahko učinkovito de-
lujejo, potrebujejo vodenje. A 
dejstvo je, da vodenje ljudi ni 
preprosto in tudi ni vedno učin-
kovito. Razlogov za to je več, tu-
kaj pa vam predstavljam tri zelo 
pogoste. 

Mnogo vodij v sodobnem času 
ne izvaja zgolj vodstvene vloge. 
Aktivno so vključeni tudi v dru-
ge vloge v organizaciji, ponavadi 
vezane na stroko in operativne iz-
vedbe. Zaradi tega vodjem lahko 
primanjkuje časa in energije za 
vodenje. Prav tako pa postavijo 
vodenje šele na drugo ali tretje 
mesto po prioritetah, ostali člani 
skupine pa so zato vpleteni v delo 
manj učinkovito. 

Drugi razlog je v zelo razširjenjem 
načinu kadrovanja vodij. Pogost 
način, kako nekdo postane vod-
ja je, da je dober strokovni so-
delavec povabljen na vodstveni 

položaj. Ker ti kandidati izhajajo 
iz svoje stroke, niso pa ustre-
zno kompetenčno usposobljeni 
za vodenje, se ne zavedajo, da 
je vodenje predvsem proces, ki 
ureja odnose in razmerja znotraj 
članstva skupine. Tako še takrat, 
ko komunicirajo z namenom, da 
bi vodili, ne vplivajo na odnosne 
dinamike in motivacije v skupini, 
temveč je njihova komunikacija 
vezana predvsem na razporeja-
nje delovnih aktivnosti. A rezultat 
vodstvenega procesa niso števil-
ke, kilogrami, metri in euri, tem-
več zavzetost, pripadnost, visoka 
morala in klima. 

Tretji razlog se skriva v tem, da je 
vodenje aktivnost, katere ključne 
kompetence so zgrajene iz ve-
ščin komunikacije. Zato vodenje 
lahko opazujemo v paleti tipič-
nih vodstvenih vedenj, ki naj jih 
bi vodja izkazoval, ko je to pot-
rebno. Na primer: aktivno poslu-
šanje, posredovanje informacij, 
spodbujanje sodelavcev … 

Ker se socialnih veščin večji del 
naučimo v primarni družini in 
manjši del v šoli ter v prvih orga-
nizacijskih izkušnjah, so neredki 
vodje, ki prepoznajo, da to ni bilo 
dovolj. Ugotovijo, da bi potrebo-
vali več znanja, s katerim bi se 
lahko soočali z vsemi odnosnimi 
situacijami, ki se pojavljajo ob nji-
hovem vodstvenem delu.

Dobro pri vsem je to, da so komu-
nikacijske veščine po navadi pre-
prosta vedenja, ki se jih lahko ob 
primerni motivaciji zelo uspešno 
učimo tudi v odraslem obdobju. 

Od tega pa imajo veliko osebnih 
koristi tako vodje kot sodelavci, 
ki jih vodijo, saj nemogoče stva-
ri postanejo mogoče in mogoče 
lahke.

Miha Bavec, poslovni trener in coach
Transformacija

Nekaj mnenj slušateljev:

»Super, zelo poučno, vendar bo 
treba še ogromno postoriti v »glavah« 
ljudi.« 

Mag. Igor Černi
Oddelek za splošno in 

abdominalno kirurgijo

»Dvodnevna interaktivna delavnica 
je bila intenzivna in poučna.

V delavnici o socialnih veščinah 
za učinkovito vodenje sem dobila 
potrditev, da veliko dejavnosti 
usmerjam pravilno in se naučila 
tudi marsikaj novega. Predvsem 
je bil poudarek na vzpostavljanju 
pozitivnih odnosov med sodelavci in 
na konstruktivni komunikaciji.

Najbolj me je navdušilo predavanje 
diplomiranega psihologa dr. Tuška, 
ki je predaval iz svojih dolgoletnih 
izkušenj in je na primerih predstavil 
pomen trdega dela, vztrajnosti in jasno 
postavljenih ciljev v vseh sferah našega 
življenja in dela.
Delavnica se je izkazala tudi kot 
dobra priložnost za spoznavanje 
sodelavcev na osebnem nivoju, kar 
sigurno prispeva k našemu boljšemu 
sodelovanju.«

Mag. Janja Blatnik
Oddelek za infekcijske bolezni in 

vročinska stanja
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Življenje družine Zupan iz Jelovega nad Radečami 
se je 4. avgusta 2015 dobesedno posta-
vilo na glavo. Njihov, takrat komaj 
16-letni sin Ambrož se je med 
vožnjo s kolesom strahotno 
ponesrečil. Tako zelo, da 
so mu mnogi pripisova-
li le malo  možnosti za 
preživetje. Po začetni 
oskrbi reševalcev ZD 
Radeče in ZD Laško je 
bil Ambrož prepeljan 
v našo bolnišnico, kjer 
se je v Enoti intenzivne 
medicine operativnih st-
rok začel boj za njegovo 
življenje.  Negotovost se je 
kar nekaj časa vlekla iz dneva 
v dan, saj je moral najprej preži-
veti prvih 24 ur, pa naslednjih 48 ur, 
pet dni,… , preden so zdravniki z goto-
vostjo ocenili, da ga bodo lahko ohranili pri življen-
ju. Ob tem pa zaradi hude poškodbe glave še dolgo 
časa ni bilo jasno, kaj bo, ko se bo Ambrož zbudil. 

Ne predamo se! Z voljo do neskončnosti – 
knjiga, ki nam nudi uvid v proces obravnave bolnika skozi oči svojca

Njegova mama, Tonika Zupan, je v težkih trenut-
kih, ko se je življenje spremenilo v pekel in se nato 
dolgo in počasi spet vračalo v stare tirnice, pisala 
dnevnik. In če je v tistih trenutkih pisanje pomagalo 
predvsem njej, je kasnejši pogled na zapisano po-
kazal vrednost, ki je morala iz zvezkov med ljudi, v 
razmislek, kot opozorilo, kaj lahko prinese trenutek 
mladostne vihravosti in nepremišljenosti. Tako je 
nastala knjiga s pomenljivim naslovom Ne preda-
mo se! Z voljo do neskončnosti.
V knjigi, v kateri je gospa Tonika popisala potek 

dogodkov, svoje občutke in razmišljanja, po-
vezovanje ožje in širše družine ter odziv 

okolice na nesrečni dogodek, lahko 
nekaj zase pravzaprav najdemo 

vsi: starši in naši mladostniki, 
učitelji in vzgojitelji, promo-

torji prometne varnosti, pa 
tudi zdravstveni delavci. 
Ker knjiga podrobno, dan 
za dnem opisuje doga-
janje v bolnišnici, nam 
namreč nudi zelo nazo-
ren pogled z druge strani. 

Pogled na naše delo, na 
komunikacijo s pacienti in 

njihovimi svojci, na odnos do 
njih, na odziv na njihove želje 

in pričakovanja, skratka na veli-
ko podrobnosti, ki jih ob vsakdan-

jem delu morda spregledamo. In čeprav 
se nam morda ne zdijo tako pomembne, lahko na 
drugi strani za njimi, ob sicer veliki pohvali našega 
strokovnega dela, ostane tudi nepotreben občutek 
grenkobe. 

Ambroževa pot do ozdravitve je 
bila dolga in zelo naporna, a se je 
končala s srečnim koncem! Tako 
je Ambrož, odkar je postal ponov-
no samostojen, zaključil šolanje 
in odplesal svoj maturantski ples. 
In kljub temu, da je na Odseku za 
intenzivno medicino operativnih 
strok preživel najtežje dneve v svo-
jem življenju, vezi, ki so se spletle 
med njim in zaposlenimi, še vedno 
neguje z občasnimi obiski.

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

Ko smo go. 
Zupan prosili za kakšno 

Ambroževo fotografijo, nam je v 
odgovor zapisala:

Iskreno pa se zahvaljujemo vsem zaposlenim za 
vrhunsko strokovnost. Tisti slabi trenutki pa so pač 
del življenja. Morda smo svojci takrat tudi mnogo 

bolj občutljivi, ko gre za tvojega človeka. Ampak sedaj 
je to za nami. Jaz nobenemu nič ne zamerim. Vedno 

pohvalim celotno ekipo, ki je kakorkoli bila vpletena v 
to zgodbo pri ozdravitvi našega Ambroža. Mnogokrat 

marsikdo ne more verjeti, da je celjska bolnica 
zmožna narediti to, kar je naredila v našem 

primeru. Zato res iskrena hvala vsem in 
vsakemu posebej. 

Tonika Zupan z družino

Družina Zupan Maturant Ambrož Zupan 
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SREčANJE VODSTVA SINDIKATA 
DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI 
SLOVENIJE S čLANI SINDIKATA IN 
VODSTVI ZDRAVSTVENIH ZAVODOV 
CELJSKE REGIJE
Regijska enota Sindikata delavcev 
v zdravstveni negi Slovenije (v na-
daljevanju SDZNS) Celje je zaradi 
aktualnih sindikalnih dogajanj v 
državi v prostorih predavalnice 
Splošne bolnišnice Celje 19. 1. 
2018 pripravila srečanje vodstva 
SDZNS s člani sindikata, vod-
stvom naše bolnišnice in vodstvi 
zdravstvenih domov Celje, Laško, 
šmarje pri Jelšah ter Psihiatrične 
bolnišnice Vojnik. Vodstvo SDZNS 
je predstavilo, kakšne so aktivno-
sti, čemu služijo in kako bodo po-
tekale nadaljnje aktivnosti. 

Na koncu srečanja pa sta predse-
dnica in generalni sekretar SDZNS 
odgovarjala na vprašanja članov.
 
Najpomembnejša funkcija sindi-
kata v demokratičnih, industria-
liziranih državah je pogajanje o 
kolektivnih pogodbah. Delavci se 
v sindikat združujejo zaradi:
•	 varnosti	dela,	zaposlitve,
•	 dobrih	 delovnih	 	 pogojev	

(zdravju neškodljivo in varno 
delo),

•	 možnosti	napredovanja,
•	 pomembnosti	 dela,	 ki	 ga	

opravljajo (delavci želijo ko-
ristno delo, iz njega črpajo sa-
mospoštovanje),

•	 potrebe	po	priznanju	za	dob-
ro opravljeno delo,

•	 potrebe	po	spoštovanju	(zelo	
pomembno je, v kolikšni meri 
so delavci opredeljeni kot po-
memben del organizacije),

•	 potrebe	 po	 pripadnosti	 (po-
vezanost ljudi s podobnimi 
interesi) in

•	 plačila	za	delo	(pošteno	plači-
lo za pošteno delo.

Razpoznavni znak dobrega pod-
jetja je praviloma tudi močan sin-
dikat, vendar se v nekaterih pri-
merih še vedno pojavlja prepoved 
sindikalnega organiziranja. Svo-
boda sindikalnega organiziranja 
pa je univerzalna človeka pravica! 
Sindikat je v marsikaterih očeh 
delodajalca videti kot nasprotnik, 
ne kot partner, in označen kot vir 
vsega zla. 

Socialni dialog je v sleherni so-
dobni socialni družbi še ved-
no nenadomestljiv mehanizem 

demokratične in avtonomne 
družbene (samo)regulacije indu-
strijskih odnosov. Ukinitev soci-
alnega dialoga bi  pomenila, da 
bi regulacijo širših industrijskih 
odnosov spet morala prevzeti ne-
posredno država sama, klasična 
liberalna regulacija teh odnosov 
zgolj preko delovanja trga na da-
našnji stopnji razvoja evropskega 
tipa socialne države ne pride več 
v poštev.

Hvala Splošni bolnišnici Celje, ki 
nam je omogočila uporabo pre-
davalnice. 

Branka Šket, mag. managementa, 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi 

Slovenije
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SPOROčANJE INFORMACIJ 
O PACIENTIH PO TELEFONU
Zakon o pacientovih pravicah določa, da ste zdra-
vstveni delavci in zdravstveni sodelavci ter osebe, 
ki so vam zaradi narave vašega dela podatki do-
segljivi, dolžni kot poklicno skrivnost varovati vse, 
kar pri opravljanju svojega poklica ali dela izveste 
o pacientu, zlasti pa informacije o njegovem zdra-
vstvenem stanju, njegovih osebnih, družinskih in 
socialnih razmerah. Dolžnosti varovanja informacij 
o zdravstvenem stanju pacienta posameznika lahko 
zdravstvenega delavca oziroma sodelavca ali drugo 
osebo, ki so ji ti podatki dosegljivi, zaradi narave nji-
hovega dela razreši le pacient posameznik.
Podatkov o zdravstvenem stanju posameznika, o 
vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja ne 
smete sporočati po telefonu. Glede sporočanja 
kakršnih koli drugih informacij o pacientih po tele-
fonih morate biti še posebej previdni, saj težje pre-
verjate identiteto sogovornika.
če nekdo pokliče po telefonu in sprašuje le, ali je 
posameznik hospitaliziran v naši bolnišnici, je treba:
1. če je posameznik privolitveno sposoben, ga 

spodbudimo k vzpostavitvi stika s svojci ali pa 
ga zaprosimo za privolitev glede razkrivanja in-
formacijo o njem;

2.  če je posameznik privolitveno nesposoben, po-
skušamo vzpostaviti stike z osebami, ki imajo 
pravico do nadomestnega odločanja o njegovi 
zdravstveni oskrbi (paziti pa je treba, če je ta po-
sameznik že predhodno prepovedal vzpostav-
ljati stike z določenimi osebami in je to znano);

3.  če je klicatelj eden izmed upravičencev, ki imajo 
pravico do nadomestnega odločanja, to osebo 
povabimo na osebni obisk v bolnišnico, kjer se 
mora prej legitimirati in izkazati sorodstveno 
oziroma drugo pravno priznano razmerje.

Sporočanje osebnih podatkov po telefonu ali 
osebno je dopustno samo, če izvajalec zdravstve-
nih storitev lahko ugotovi identiteto osebe, ki je 
do podatkov upravičena, oziroma je prepričan, da 
komunicira z osebo, ki je do podatkov upravičena. 
Upoštevati morate privolitev posameznika, ki jo je 
ta izrazil na obrazcu PRIVOLITEV PACIENTA ZA IZVA-
JANJE ZDRAVSTVENE OSKRbE IN DAJANJE INFOR-
MACIJ O ZDRAVSTVENEM STANJU.

če posameznik ni podal prepovedi, so upravičenci 
do pridobitve informacij o zdravstvenem stanju in 
zdravstvene dokumentacije:
1. zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz 

istospolne skupnosti;
2. starši (ne glede na to, ali je pacient otrok);
3. otroci;
4. stari starši;
5. vnuki; 
6. bratje in sestre;
7. bližnje osebe (osebe, ki so s pacientom v bli-

žnjem razmerju in to z verjetnostjo izkažejo, npr. 
rejnik, fant ali dekle, osebe v svaštvu);

8. skrbnik.

Glede preverjanja identitete po telefonu obstaja 
več možnosti, in sicer:
•	 vnaprejšnji	dogovor	o	uporabi	gesla;
•	 vnaprejšnji	 dogovor	 o	 klicih	 s	 točno	 določene	

številke;
•	 osebno	poznanstvo;
•	 povratni	klic	na	javno	objavljeno	številko;
•	 zdravstveni	delavec/sodelavec	se	na	podlagi	po-

jasnil klicatelja prepriča o tem, da gre za pravo 
osebo (ker npr. klicatelj pozna vrsto podrobno-
sti, ki jih tretja oseba ne more poznati);

•	 uslužbenec	se	lahko	z	dodatnimi	vprašanji	prep-
riča o tem, da ima opravka s pravo osebo (npr. 
datum rojstva, datum in ura obravnave, razlog 
obravnave, ambulanta).

Vsi skupaj se namreč moramo zavedati, da če spo-
ročimo zdravstvene informacije osebi, ki do njih ni 
upravičena, moramo posamezniku, ki mu je s tem 
nastala škoda (npr. nepremoženjska škoda v obliki 
duševnih bolečin zaradi posega v njegovo zaseb-
nost – posameznik trpi, ker so drugi izvedeli, da je 
hospitaliziran ali so celo izvedeli za njegovo diagno-
zo), to škodo povrniti, po splošnih pogojih pa pri-
haja v poštev tudi naša kaznovalnopravna odgovor-
nost, vključno s kazensko odgovornostjo za izdajo 
poklicne ali celo uradne skrivnosti.
 

Katja Ramšak, univ. dipl. prav.
Pravna služba
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JEZIKOVNI KOTIčEK
SKLANJANJE (3)
Samostalniki srednjega spola imajo v imenovalniku 
ednine največkrat končnico -o: 
mest-o, mest-a, mest-u, mest-o, pri mest-u, z mest-
om; mest-i, mest, mest-oma, mest-i, pri mest-ih, 
z mest-oma; mest-a, mest, mest-om, mest-a, pri 
mest-ih, z mest-i); 

ali -e: 
polj-e, polj-a, …

lahko pa tudi tako imenovano ničto končnico: 
dekle, deklet-a, deklet-u, dekle, pri deklet-u, z dek-
let-om, …

Tudi pri teh samostalnikih je v sklanjatvah nekaj po-
sebnosti, kar je razvidno že iz zadnjega zgornjega 
primera. Podobno kot pri moških sklanjatvah, so 
tudi pri srednjih posebnost predvsem tisti samo-
stalniki, ki se jim pri sklanjanju podaljša osnova. To 
so samostalniki, ki so v imenovalniku brez končnice. 
Osnovo podaljšajo bodisi s -t (dekle – deklet-a, tele 
– telet-a, pišče – piščet-a, …), -n (vreme – vremen-a, 
breme – bremen-a, sleme – slemen-a …) ali -s. Pri 
tistih, ki podaljšajo osnovo s -s, pride tudi do preme-
ne končnega samoglasnika (o → e: kolo – koles-a, 
telo – teles-a, drevo – dreves-a), pri samostalnikih 
oko in uho pa tudi do premene soglasnika pred 
njim (k → č, h → š: oko – očes-a, uho – ušes-a).

Pri samostalnikih, katerih osnova se konča na ne-
zvočnik+zvočnik ali na rj, vj, se v rodilniku dvojine 
in množine pred zadnji soglasnik vrine polglasnik, 
če je zadnji soglasnik j, pa se namesto polglasnika 
vrine i:  jetra – jeter, kraljestvo – kraljestev, sedlo – 
sedel, stegno – stegen, morje – morij, gorovje – go-
rovij). 

Tudi pri samostalnikih srednjega spola je nekaj ta-
kih, ki imajo samo množinsko obliko (pljuča, jetra, 
usta, Sela, Selca, …). Sklanjajo se enako kot ostali sa-
mostalniki v množini. Iz izkušenj pa vem, da marsi-
kdo pozabi na preglas, to je glasovna sprememba, 
pri kateri za soglasniki č, ž, š, c in j samoglasnik o pre-
ide v e (pljuč-a, pljuč, pljuč-em, pljuč-a, pri pljuč-ih, 
s pljuč-i).

Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

Letošnji svetovni dan zdravja je potekal s sloganom 
Univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev za 
vsakogar, vsepovsod. Z njim je Svetovna zdravstve-
na organizacija ob 70-letnici svojega delovanja želela 
opozoriti na neenakost v zdravstvu, hkrati pa pouda-
riti, da je zdravje pomembna vrednota, pravica do so-
cialne varnosti in varovanja zdravja pa je ena od temel-
jnih pravic posameznika. 
Pojem dostopnosti je večplasten, saj je v svetovnem 
merilu treba upoštevati zelo različne okoliščine. Na 
osnovni ravni pomeni, kolikšna je raven družbene soli-
darnosti z bolnimi in vsemi tistimi, ki potrebujejo zdrav-
stvene storitve. Univerzalno dostopnost je Svetovna 
zdravstvena organizacija opredelila kot pomembno 
človeško pravico, čeprav je v številnih državah sveta 
niso deležni niti v manjšem obsegu. 
Mestna občina Celje, ki skozi vsakoletno obeležitev 
svetovnega dneva zdravja krepi zavedanje o pomenu 
zdravja za družbo in posameznika, je tudi letos pripra-
vila več prireditev, namenjenih promociji zdravja in 
zdravega načina življenja. Na osrednji, ki je bila 7. aprila 
v mestnem središču, je sodelovala tudi naša bolnišni-
ca. S prikazom temeljnih postopkov oživljanja in pred-
stavitvijo dela ekipe reševalnega vozila so na njej so-
delovali zdravnica Nuša Skutnik ter reševalca Klemen 
Gobec in Tilen Menart.

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

Svetovni dan zdravja 2018

Prikaz oskrbe ponesrečenca je bil za obiskovalce zelo zanimiv

Prireditev si je ogledala tudi direktorica



83ZAHVALE, POHVALE

Spoštovani.
Ne vem, ali naj Vam rečem prijatelji ali kolegi?
1963 sem diplomiral na Zobotehniški šoli, potem sem »moral« v 
vojsko, na šolo rezervnih sanitetskih oficirjev, malo kasneje sem 
končal študij na pravu.
Do leta 1974 sem delal v zdravstvu. Imam zelo lepe spomine in zelo 
slab spomin na plače, ki so bile sramotne.
V Zrečah, kjer sem delal, je bila moja družina večkrat lačna kot sita. 
Iskal sem popoldansko delo pri izdelovalcih betonske opeke, pa so 
se mi smejali.
S soprogo, M. H., Vašo pacientko, sva poročena več kot 53 let.
Verjemite mi, da nihče med Vami, NE more razumeti življenja dveh 
starostnikov, ki se imata rada, se spoštujeta in drug za drugega živita, 
skrbita. Zato vem, da se mi kdo zasmeje, ko me vidi na oddelku 
dvakrat, trikrat na dan, ker tega pač ne more razumeti. 
V torek ste jo sprejeli na oddelek, v sredo operirali, v soboto jo boste 
– vsaj tako upava – prepustili v mojo nego.
Ob prvem obisku v ambulanti me je g. Tomo šibli, dr. med., potem, ko 
je pregledal anamnezo, pogledal v oči in resno rekel: a se Vi zavedate 
za kaj ste se odločili, a se zavedate, da lahko zaradi tega posega Vaša 
soproga umre?
Da, zavedava se, zavedava pa se tudi, da lahko ostane živa, a brez ene 
noge.
Rizik?
Da, velik rizik, toda, če zaupaš v stroko in strokovnjakom verjameš, 
da bo operacija uspela, da bo soproga ponovno normalno hodila in 
zaživela.
Vsi Vi, na oddelku, jo lahko vidite, kako je vesela, hvaležna in nasmejana 
ob vsakem Vašem kontaktu – bolničarke, sestre, zdravnika, …
Soproga lahko to pokaže s prijaznim, hvaležnim nasmehom, zaradi 
bolezni Vam ne more reči hvala. Tudi meni ne more reči, da me ima 
rada, pa vem, da me ima, ker vsa leta skrbim za njeno zdravje, to mi 
pokaže.
Spoštovani, ne zamerite mi, verjemite mi, da je prijetno, če lahko 
rečem nekomu: HVALA VAM.
Hvaležna sva Vam!

V. H. in M. H.
V Celju, 26. januarja 2018 

Velikokrat dobimo pohvalo, ampak mimo tega pisma 
pa nismo mogli, zato ga želimo deliti z vami … Gesta, 
ob kateri smo se vsi zaposleni na Oddelku za žilno kirur-
gijo zamislili in jo sprejeli kot priznanje, da delo dobro 
opravljamo.

Kolektiv Oddelka za žilno kirurgijo

Pohvala in zahvala

Pozdravljeni!

Ker je bil naš mož in ati hitreje odpuščen, kot smo uspeli zapisati v knjigo pohval na Nevrološkem oddelku, vam pišem na ta 

način in upam, da sporočilo doseže vse, ki so se z njim ukvarjali.

V bolnišnico je bil sprejet v torek, 16. 5. 2018 in je bil v bolnišnici do četrtka, 24. 5. 2018 – ves čas v sobah intenzivnega oddelka 

in v sobni oskrbi nevroloških oddelkov. Prav vsemu osebju, ki je v tem času bilo na delu, se  ISKRENO ZAHVALJUJEMO  ZA 

VSO SKRb, POZORNOST IN PRIPRAVLJENOST DELITI NASVETE – HVALA VSAKEMU POSEbEJ IN VSEM.  Upam, da se nam ne 

bo potrebno vračati, samo vedenje, da za nas skrbijo tako strokovni, potrpežljivi LJUDJE nam daje upanje, da so še ljudje, ki 

skrbijo  za nas tako, kot bi skrbeli za svojce.

v imenu družine Majcen Milkota iz Hrastnika zapis pošilja soproga Mihela.

NAJLEPŠA HVALA ZA VSE PRAV VSEM NA ODDELKU, KI SO SKRBELI ZA NAŠEGA ATIJA, DEDIJA IN MOŽA.

Zahvala osebju na pediatričnem oddelku
Z 10 dni staro hčerjo sva pristali na 
pediatričnem oddelku zaradi okužbe z 
RSV in sepse. Iskreno priznam, da je bil 
prvi dan prava nočna mora, saj je bilo 
stanje zelo resno. Da sem kot mama 
zdržala pritisk slabih novic prvega dne, gre 
zahvala strokovnosti in sočutnosti celotne 
ekipe – od zdravnikov do vseh sester, ki so 
se borili za življenje moje male.

Deklica si je izborila zdravje, iz dneva v dan 
je dokazovala, da zmore. Da sem tudi jaz zmogla, gre v veliki meri 

zahvala kolektivu na oddelku, saj so sestre 
s svojo pozornostjo, potrpežljivostjo, 
spodbudnimi besedami in strokovnostjo 
iz dneva v dan bodrile naju obe. Sestram svetovalkam za dojenje se 

lahko zahvalim, da ob vsem stresu nisem 
izgubila mleka, in da je hči ves čas lahko 
dobivala samo moje mleko.

Nočnim sestram se lahko zahvalim, da 
so bile ves čas v pripravljenosti, ko so 
zazvonili alarmi na aparatih, ki so pomagali 
moji hčeri dihati.

Najbolj pa v srcu ohranjam sestro Simono, 
ki je bila kot prava dobra vila na oddelku. 
Polna dobre volje, skrbi, spodbude in 
smotrnih strokovnih odločitev.Z Marušo sva bili na oddelku 9 dni, zato 

lahko mirno rečem, da sem spoznala 
večino ekipe na pediatričnem oddelku. 
Moj poklon zaposlenim, ki svoje delo 
opravljajo s srcem, nežnostjo in skrbjo.

Hvala.

Zorka Herman
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POHVALA 

URGENTNI CENTER IN KARDIOLOŠKI ODDELEK SPLOŠNE BOLNIŠNICE 
CELJE

bila sem uporabnica vaših storitev, ki mi jih nudi moje zdravstveno zavarova-
nje, v času od 24. do 28. februarja 2018. Zahvaljujem se vsem, ki ste poskrbeli, 
da sem lahko danes doma.

Medicinsko osebje /medicinske sestre, zdravstveniki

Ni recepta, ki bi pokazal, kako ravnati v posamezni situaciji. Vsak posameznik je 
drugačen, pa tudi situacije, ki sprožajo reakcije ljudi, se razlikujejo. Zato mora-
mo razumeti različne dejavnike, ki oblikujejo situacijo in vplivajo na pacienta in 
na zdravnika oz. medicinsko osebje.  So pa zato pomembni dobri medosebni 
odnosi, saj komunikacija pomeni dober potencial za vključevanje v širše okolje 
in funkcioniranje v njem ter za večanje občutka lastne vrednosti. Dosedanje 
raziskave so potrdile, da je zdrav občutek lastne vrednosti temeljni pogoj psi-
hičnega zdravja,  je vir občutka varnosti in notranje moči,  omogoča nam, da 
se soočamo z življenjskimi izzivi, izražamo svojo ustvarjalnost, vzpostavljamo 
pristne in konstruktivne odnose z drugimi ljudmi ter postavljamo in dosegamo 
življenjske cilje. Kajti vedno se moramo spopadati s težavami različnih vrst. 
 
Pri vsakem delu, ki ga opravljamo, je treba vložiti še nekaj, kar ima vsak indivi-
duum in je neponovljivo, nekaj  lastnega, nekaj tistega, česar nam tudi plačni 
sistem ne priznava (vsaj v javnem sektorju ne!). To je človeški odnos, ki vklju-
čuje podeljevanje dostojanstva bolniku, ohranjanje socialne integritete bolni-
ka, občutek, da kot bolnik nisi odveč, občutek, da je prositi druge za pomoč 
lastna zmaga in ne občutek, da je prošnja za pomoč napor za delavce, ki si jim 
zaupan.

Potrpežljive, nadčloveško sposobne obvladovanja množice bolnikov, ki vsak v 
vsakem trenutku zahteva svoje, predvsem pa čim prej na vrsto … sposobne so 
odličnega manevriranja, na spoštovanja vredni ravni do tistih, ki čakajo in so 
neučakani. Nočne ali ne nočne – vedno prijazne, profesionalne, vedno priprav-
ljene poslušati in slišati. In dajati občutek varnosti! V IPP Barbara, Nives, Ana, 
Magda, Andreja in na oddelku Andreja V., Elvira, Blanka, Gordana, Barba-
ra, Mateja, Tatjana, Lucija, Verica, Sanja, Urša,  Andrejka, Martina, Marko, 
Nejc, Boža, študentki Dajana in Katja … HVALA, dragi vsi. To so oznake in 
imena (upam, da vseh) medicinskih sester in zdravstvenikov v urgentnem cen-
tru in na kardiološkem oddelku, s katerimi sem sama imela odnos. Dejstvo je, 
da brez dobrega vodje ni dobrih odnosov. Teoretično niti praktično jih ne more 
biti. Glavna medicinska sestra oddelka, ki jo dejansko vidiš in slišiš, pa je doda-
na vrednost oddelku. Tam je! Na »terenu«. Hvala, draga Ahbeer.

Zdravniki
Še posebej cenim osebno naravnanost tistih zdravnikov, ki jih vidim kot trmas-
to vztrajanje na področjih, ki morda še niso toliko raziskana, ko vidim iskrice v 
očeh, ko občutim predanost, s posluhom za pacienta in so zgled vsem svojim 
stanovskim kolegom (tistim, ki to hočejo, seveda). Ti zdravniki so zdravniki, ki 
so   brez občutka ogroženosti, ko bolnik sam raziskuje in za mnogokaterega 
preveč sprašuje. Ti zdravniki sedejo in nato skupaj z bolnikom ugotavljajo ter 
komentirajo izvide. Ti zdravniki izražajo občutek, da pacient zanje pomeni ne 
samo delo, ampak odnos do življenja. Lahko rečem, da imajo vsi posamezniki, 
s katerimi sem bila v kontaktu med obravnavo, visoko stopnjo socialnega, stro-
kovnega kapitala, umirjenosti ter suverenosti: dr. Marinšek, dr. Sokolovič, dr. 
Zagožen, dr. Vlaovič, dr. Gulan, dr. Skale in dr. Fornazarič. Omembe vreden 
je »podmladek«, dr. Ana Kolenc, ki zame predstavlja up mladih zdravnikov, ki 
jih država vzgaja, marsikateri svoji kolegici, kolegu je lahko za zgled s svojim 
izjemnim pristopom do bolnika, natančnostjo in skrbnostjo ter tudi z odnosom 
do vseh v svojem delokrogu. Takšne potrebujemo.

Nataša Privošnik

Še vedno čutim na koncih 
prstov tvoj zadnji utrip,
utrip srca, ki je mojemu srcu 
dalo prvi utrip
in je bilo do zadnjega diha 
manj zase kot zame.
T. Kuntner

ZAHVALA
Spoštovane sodelavke in sodelavci Odseka intenzivne medicine operativnih strok,

iskreno se vam zahvaljujem za vašo nesebično pomoč in podporo, ki ste mi jo izkazovali v zadnjih treh letih, ko sem doma skrbela za svojo mamo. V teh letih ste neštetokrat dokazali, kaj pomeni delati v kolektivu, ki si zna in zmore prisluhniti in pomagati, ko se kot sodelavci potrebujemo tudi zaradi dogodkov, ki niso vezani samo na naše službeno delo. Takšna dejanja zmorejo resnično samo zaposleni v kolektivu, ki si zna prisluhniti in si stopiti naproti, ko je to potrebno. In to brez nepotrebnih besed, vprašanj, govorijo samo njihova pozitivna dejanja. In to so lastnosti po srcu največjih. 

Zahvaljujem se Hildi Maze, glavni medicinski sestri bolnišnice, za vso njeno podporo in razumevanje do mojega dela v tem triletnem obdobju.  
Iskrena hvala vsem, da sem lahko preživela z mamo ta čas v domačem okolju do poslednjega utripa.

Biserka Lipovšek

Spoštovani,

 
želela bi pohvaliti in se hkrati zahvaliti dr. birsi 

in njegovi celotni ekipi gastroenterološke 

ambulante.

Gastroskopija je ena izmed preiskav, ki jih 

pacienti želimo čim prej prestati in nato 

pozabiti.
 
Hvala medicinskim sestram in doktorju, da 

so s svojim prijaznim in pozitivnim odnosom 

poskrbeli, da je moja preiskava potekala gladko 

in brez večjih težav. 

Potrudili so se, da mi je bilo v ambulanti prijetno 

in me tako skušali iztrgati iz primeža strahu.

 
Vesela sem, da je osebje zavzeto in nam 

pacientom skuša bolnišnično izkušnjo narediti 

prijazno.
 
Hvala vam vsem. 

Tina Kovač
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Spoštovani!

Ko sem se v petek, 4. 5. 2018, vozil z nujno napotnico na urgentni center Sb Celje, infekcijski oddelek, moje fizično počutje ni bilo 
najboljše pa tudi psihično nisem bil najbolj stabilen. boleli so me glava, grlo in še posebej vrat v predelu prvega vretenca pod 
lobanjo. Vrat sem imel trd in zjutraj sem se nameril na pregled z visoko temperaturo. Napotnica je imela status »nujno«. Zdravnica 
je sumila na klopni meningoencefalitis ali ...  Huda bolečina in nihajoča telesna temperatura sta se mi je pojavljala že od nedelje, 
29. 4. 2018.

V urgentni center sem prispel okoli 8. ure in se prijavil pri okencu. Po vnosu sem bil takoj pozvan v sosednjo sobo na izmero 
pritiska, temperature in beleženja ostalih osebnih  podatkov. V čakalnici sem čakal cca 10 minut, nakar so me poklicali v ordinacijo. 
Že prvi hip me je presenetila zdravnica stažistka, ki se mi je predstavila in mi podala roko. Udobno so me namestili na posteljo, 
zdravnica stažistka je od mene pridobivala vse možne podatke, ki so se dotikali bolezni, ter si jih skrbno beležila. Obvestila me 
je, da me bo na koncu pregledala še dežurna zdravnica. V vsem tem času je bila zraven prisotna sestra, ki mi je večkrat dajala 
vzpodbuden nasmeh.

Po končanem izpraševanju mi je sestra strokovno odvzela kri za preiskave, me seznanila, da bo postopek krvne analize trajal cca 
1,5 ure, nato pa mi je namestila v veno »metuljček« za eventuelno infuzijo.

Ko je sestra končala, je v ordinacijo stopila zdravnica in poslušala stažistko o njenih ugotovitvah. Nato me je še sama »zaslišala« in 
pregledala (poslušala srce, pljuča, skrbno pregledala ranice od operacije ven na levi nogi, ki sem jo imel 16. 4. 2018). Razložila mi je, 
da bo morala počakati analizne rezultate in me poslala še na slikanje pljuč.

Ves ta sicer na nek način dolgočasen postopek je potekal v prijetni atmosferi, prijaznih nasmehih vseh treh udeleženih oseb, 
vzpodbudnih besedah. Zdelo se mi je, kot bi se pogovarjal s svojci in nenadoma sem izgubil občutek pritiska in strahu, ki sem ju 
prinesel s seboj. Nastal je nov občutek, da sem v varnih rokah.

Opravil sem še slikanje pljuč, oddal urin na testiranje, nato so me napotili na hodnik, kjer sem legel na voziček ter dobil infuzijo. Po 
nekaj minutah je stopila k meni sestra iz ordinacije in mi prinesla povsem svežo, še toplo rjuho, da me ne bo zeblo... Nad to gesto 
sem bil izjemno prijetno presenečen. 
Ko je sestra občasno morala mimo mene po svojih opravkih, mi je vedno rekla kakšno prijazno besedo, zato sem se počutil 
pomirjenega in za to od srca hvaležnega.  

čas je hitro minil in k meni je prišla zdravnica. Iz njenega obraza sem takoj sklepal, da niso našli kaj hujšega, saj je bila nasmejana.  
Povedala mi je, da je pri mojih težavah šlo le za močno virozo. Od vseh izvidov je izstopal le še slabši izvid jetrnih testov. Nekaj 
minut kasneje sem dobil še izvid za svojo osebno zdravnico in ob smehu opozorilo sestre, naj se naslednje dni bolj pazim, da se ne 
bomo ponovno srečevali. 

Ko sem odhajal, sem se želel od vseh treh posloviti z zahvalo, vendar v tistem trenutku nisem našel pravih besed. Ker pa se mi zdi, 
da je potrebno dobre stvari pohvaliti (kritik slišimo vsak dan preveč), sem se odločil, da to malo popravim s tem pisemcem.

če je možno, vas vljudno prosim, da vsem trem sporočite mojo zahvalo!
Tako toplih ljudi manjka povsod, ne le v bolnišnicah. Zaradi takšnih oseb so naša življenja lepša. Očitno so vse tri našle službo, ki jo 
z veseljem opravljajo, saj se je to v petek zelo močno občutilo.

Hvala vsem trem še enkrat !
Bojan Martinšek

Ps: Konec avgusta bom kot kaže že drugič postal dedek. Imam enega krasnega vnuka, sedaj pričakujemo še vnukinjo. Ko sem se vozil 
domov s pregleda, sem samega sebe ujel ob misli, kako bi bil presrečen, če bi se tudi vnučka razvila v tako prijazno teto, kot je bila sestra 
v urgentnem centru infekcijskega oddelka :-) !

Pohvala
Spoštovani strokovni direktor, dr. Franc Vindišar !

Želela bi vam predstaviti svojo izkušnjo  na oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo.29. 12. 2017 sem imela v ambulanti za maksilofacialno in oralno kirurgijo nujen poseg. Rada bi pohvalila dr. Tomaža špindlerja za korekten odnos do pacienta. Ob prihodu v ambulanto sva se pogovorila glede stanja zoba in o  morebitni rešitvi zanj. Kljub temu, da redno obiskujem svojo osebno zobozdravnico, me je dr. Tomaž špindler opozoril na kritično  stanje zdravljenih zob ter mi podal priporočila glede ponovnega zdravljenja.Ob tej priložnosti bi pohvalila tudi sestro, ki je bila ta dan prisotna v ambulanti. 
S spoštovanjem ,  Nikolina Valant 
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V dobrodelni akciji Prešerno po 
Sloveniji  je Vid Valič obiskal celjski 
otroški oddelek 

Na kulturni dan, 8. februarja, smo se na otroškem 
oddelku razveselili prav posebnega obiska. 
S knjigo v roki  (z naslovom Tri miške, napisala jo je 
njegova mama) je prikorakal med nas, ki smo ga 
nestrpno pričakovali. Vsakega posebej je prijazno 
pozdravil, naklonil šaljivo besedo ali nasmeh.
Z zanimanjem smo mu prisluhnili pri branju, ob 
zaključku se z njim poslikali in dobili v dar razgle-
dnice z njegovim posvetilom in podpisom. 
Podaril nam je deset otroških ter mladinskih knjig in vse pozval k branju. Ob slovesu smo se mu zahvalili  in po-
mahali v pozdrav.

                Suzana Čakš, dipl. vzgojiteljica
                                                                                   vrtca Anice Černejeve Celje

                                                                                 na Otroškem oddelku splošne bolnišnice Celje

Tuš podaril igrače in didaktične pripomočke za male 
bolnike

V Tušu skozi vse leto poskušajo odgovarjati na konkretne potrebe okolice, kjer 
so prisotni. Tako so enega letošnjih dobrodelnih projektov, ki je potekal pod slo-
ganom »Obdarimo igralne kotičke pediatričnih oddelkov bolnišnic«, in v kate-
rem so z nakupi prispevali tudi kupci, zbrali sredstva za nakup igrač in didaktič-
nih pripomočkov. Z njimi so obdarili 13 otroških oddelkov slovenskih bolnišnic. 
Prvo predajo so opravili v naši bolnišnici.  

Ob predaji donacije je Andraž Tuš, direktor marketinga v Tušu, povedal: “Aktiv-
nost je nastala na podlagi zavedanja, da bolnišnice težje namenijo sredstva za 
nakup didaktičnih pripomočkov za lepše bivanje med zdravljenjem in okreva-
njem. Ponosni smo, da nam bo preko donacije igrač uspelo krajšati in lepšati 
dneve hospitaliziranim otrokom.”

Dr. barbara Gnidovec Stražišar, dr. med., specialistka pediatrije in otroške nevro-
logije ter predstojnica otroškega oddelka je osvetlila pomen donacije: “Veliko 
dejavnikov vpliva na dobro počutje otrok v bolnišnici. Spodbudno bolnišnično 
okolje, v katerem otroci lažje in hitreje okrevajo, soustvarjajo tudi možnosti za 
igro, pa naj bo to v igralnici ali ob postelji. Ko prebrodijo najhujše, je namreč 
prav igra, ta spontana, prijetna in prostovoljna dejavnost otrok tista, ki malo 
omehča in ublaži iztrganost iz domačega okolja ter otrokom popestri in olajša 
čas zdravljenja v bolnišnici. Na našem oddelku letno zdravimo približno 3.100 
otrok in mladostnikov in podarjene igrače bodo zagotovo marsikateremu med 
njimi polepšale dneve v bolnišnici. V imenu oddelka in v njihovem imenu se 
zahvaljujem tako organizatorju akcije, podjetju Tuš, kot tudi vsem posamezni-
kom, ki so s svojim nakupom prispevali sredstva za ta namen.” 

Donatorjem se je zahvalila tudi direktorica bolnišnice, mag. Margareta Guček 
Zakošek, glavna medicinska sestra otroškega oddelka pa je svoji zahvali dodala 
še zahvalo otrok. Ti so skupaj z učiteljico in vzgojiteljico donatorjem spisali pe-
smico in se jim z njo zahvalili.

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

HVALA

V bolnišnici vrtec in šolo 
imamo,

a vsi otroci, 
tudi tisti malo večji,

se najraje še igramo.

A ker igračam našim
nikamor se ne da,

smo jih pustili kar doma.

Da pa nam tukaj bil bi 
krajši čas,

ste spomnili se vi na nas.

Je Tuš pripravil nam veselje
poskrbél za igro in zabavo

da bi hitreje čas  
minil do dne,

ko rekli bomo:
»Smo  naigrali se 

 in ozdraveli…
veseli zdaj odhajamo 

domov
 … in zdravo!«

Otroci bolnišničnega vrtca 

Anice Černejeve

Učenci bolnišnične šole 

1. osnovne šole Celje

Nove igrače za male bolnike (Foto: arhiv podjetja TUŠ)
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Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.

Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, v kateri 
ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 31. avgusta 2018. Kupon za dvig 
nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 61. nagradne križanke v decembrskem Monitorju.

V uredništvo Monitorja smo prejeli 10 pravilnih rešitev.
Izžrebana nagrajenka je gospa Mateja Vrečko z Radiološkega oddelka.
čestitamo! bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k 
sodelovanju.

Uredniški odbor




