
ŠTEVILKA 2 • LETNIK 17 • DECEMBER 2019

ISSN 1581 8527
Splošna bolnišnica Celje

Monitor



2 TO JE SBC

VSEBINA
4

35

63

72

80

86

93

96

98

99

TO JE SBC

ABC POSLOVANJA

MI, VI, ONI

MEDICINSKA STROKA

ZDRAVSTVENA NEGA

IZOBRAŽUJEMO SE

SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

ZAHVALE

DROBTINICE

NAGRADNA KRIŽANKA



3TO JE SBC

UVODNIK 
Najmanjša stvar, ki ima smisel, je v življenju vredna več, kot še tako velika brez 
njega (Carl G. Jung)

Pravijo, da čas mine hitreje, čim srečnejši je. Letošnje leto v je Splošni bolnišnici Celje, 
vsaj meni, minilo hitro, v primežu številnih aktivnosti, povezanih s častitljivimi oble-
tnicami, pomembnimi investicijami, širitvami dejavnosti, v prizadevanjih, da naredi-
mo kakovostno in varno čim več na čim bolj učinkovit način, tudi v luči skrajševanja 
čakalnih dob ter vsakodnevne pomoči  bolnikom.
Že na začetku leta 2019 smo sprejeli pomemben dokument, Strateški razvojni pro-
gram 2019–2025, ki pomeni jasno zastavljeno vizijo in cilje Splošne bolnišnice Celje 
na vseh strateških in medicinskih področjih. Dokument nam pomembno opredeljuje 
cilje in smer, v kateri hočemo v naslednjih sedmih letih hoditi. Veliko energije smo in 

še posvečamo tudi temu, da bi vsi zaposleni kot tudi naši uporabniki poznali našo vizijo, strateške cilje in se 
z njimi lahko poistovetili. 

Hkrati smo v 2019 kar nekajkrat obujali bogato zgodovino naše bolnišnice in praznovali častitljive obletnice 
dveh oddelkov. Ob tem praznovanju zgodovine smo tako obujali pomembne mejnike, katerih del ste bili tudi 
mnogi od vas. Spomnili smo se 60. obletnice oddelka za medicinsko rehabilitacijo, vseh pionirjev in pionirk, 
ki so s to dejavnostjo začenjali v SB Celje takoj po II. svetovni vojni, in vseh, ki pod vodstvom predstojnice, 
prim. mag. Lidije Plaskan, nadaljujejo z odličnim delom. Na tem oddelku smo letos uresničili enega izmed 
strateških ciljev in dobili po dolgih letih borbe z zavarovalnico še uradno priznanje programa medicinske re-
habilitacije. Ta pomeni uradno priznanje visokega nivoja strokovnosti na programu, ki smo ga sicer že izvajali 
vrsto let. Nedavno tega pa smo se spomnili 70-letne poti transfuzijskega centra, ki tudi danes pod vodstvom 
Janje Pajk zagotavlja vrhunske standarde kakovosti preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki, praktično samoos-
krbo s krvjo za celotno bolnišnico, kar je za vse nas velikega pomena.

Prav pa je, da se obrnemo tudi na bližnjo zgodovino in preteklo leto 2019. Letos je bilo za SB Celje v nekaterih 
pogledih zelo uspešno leto. Po praktično 20 letih smo dočakali najpomembnejši korak pri izvedbi nadome-
stne novogradnje bolnišnice, saj smo po uspešni izvedbi javnega naročila jeseni tudi podpisali pogodbo z 
izvajalci ter Ministrstvom za zdravje. Trenutno že potekajo pripravljalna dela ter izdelava finih projektov za 
osrednjo stavbo (zgradba nad UCC) in za podzemni hodnik med stavbo infekcijskega oddelka ter bolnišnico. 
Osebno menim, da naša bolnišnica brez tega projekta čez nekaj let ne bo več sposobna slediti niti strokov-
nim, ne prostorskim, predvsem pa ne demografskim trendom v Sloveniji predvsem na področju internistike, 
gerontologije in paliative, pa tudi drugih področjih.  Edino nadomestna novogradnja je celovita rešitev za 
to. Leto je zaznamoval tudi začetek delovanja novega koronarografa, enega najsodobnejših v Sloveniji, in 
ureditve prostorov za kardiorehabilitacijo, kar skupaj z zamenjavo dveh dotrajanih UZ aparatov z novima 
postavlja nov temelj v strateškem cilju razvoja kardiologije. Med letom smo učinkovito in hitro obnovili 
tudi drugi aparat za magnetno resonanco na radiološkem oddelku, tako da sedaj lahko polno delujemo na 
dveh, praktično novih. S to investicijo in z novim ultrazvokom smo popolnili opremo tudi na tem oddelku. V 
ambulantnem delu smo razširili delovišče za oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo, po novem letu 
odpiramo dve novi ambulanti za ginekološki dispanzer, opremljeni z novo opremo, vključno z tremi novimi 
ultrazvoki. Obnovili smo streho stavbe infekcijskega oddelka in izvedli številne manjše renovacije prostorov 
z lastnimi kadri. Z novo prešo smo nekoliko obnovili tudi pralno linijo, ki s tem postaja vedno bolj učinkovita.
Vse to pa ne bi bilo možno brez vas, vseh zaposlenih Splošne bolnišnice Celje. In delo v novih prostorih, tudi 
z novimi aparati, ne bo mogoče brez ustreznega kadra. Zavedamo se, da je skrb za zaposlene ključna. Tega 
si želimo tudi od države ter politike, ki pogosto premalo strateško gleda na prihodnost v zdravstvu, z nala-
ganjem novih obveznosti in zahtev bolnišnicam pa pogosto ne poskrbi tudi za resurse, ki bi nas predvsem 
finančno podprli v celovitem razvoju.

»Če ne moremo narediti vsega, naredimo vse, kar zmoremo«, pravi star japonski pregovor. Ver-
jamem, da je vsak od nas  v letu, ki se izteka, deloval na ta način. 

V novem letu pa vam iz srca vam želim predvsem zdravja, veliko srečnih trenutkov in zado-
voljstva v stvareh, ki so vam drage.

                                                                                                         Mag. Margareta Guček Zakošek
                                                                                                                      direktorica
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PRED IZZIVOM NOVEGA MANDATA 
ZA STROKOVNEGA DIREKTORJA
Mag. Franc Vindišar, dr. med.
Strokovni direktor

Cenjene sodelavke, cenjeni sode-
lavci!

Ko sem se oktobra 2011 prijavil 
na razpis za strokovnega direktor-
ja Splošne bolnišnice Celje, sem le 
slutil, za kakšno veliko organiza-
cijo gre, tako po sami fizični veli-
kosti in še bolj po vsebini njenega 
dela, kakšen pomen ima v oko-
lju in kakšna je povezava njenih 
posameznih delov s prebivalci 
in drugimi izvajalci zdravstvenih 
storitev. Tako sem se v sredini le-
tošnjega leta oziral nazaj in ana-
liziral, kaj smo v teh letih naredili, 
kje bi lahko naredili kaj drugače, 
se pogovarjal s številnimi med 
vami in tudi drugimi odločevalci 
v zdravstvenem sistemu ter pred-
stavniki lokalnih skupnosti. Prev-
ladal je občutek, da je treba zago-
tavljati kontinuiteto dela in padla 

je odločitev, da se prijavim še za 
tretji mandat. 

Kot sem povedal na svoji predsta-
vitvi Svetu zavoda SB Celje 19. 9. 
2019, je moja osnovna vrednota, 
da je zdravje človekova pravica in 
ne tržno blago in v tej luči bom 
deloval tudi prihodnja štiri leta. 
S svojim delom bom zagotavljati 
izpolnjevanje pogojev za celovi-
to zdravstveno oskrbo vseh pre-
bivalcev regije, s poudarkom na 
kakovosti zdravstvenih storitev, 
profesionalnem odnosu do upo-
rabnikov, ustrezni dostopnosti 
in zagotavljanju dobrih delovnih 
razmer za vse zaposlene v SB Ce-
lje.

Med prioritete svojega dela v 
mandatnem obdobju 2019–2023 
sem postavil zagotavljanje sis-
temskih ukrepov za kakovostno 
in varno opravljanje zdravstvenih 
storitev ter strokovni razvoj vseh 
medicinskih področij. Posebna 
skrb bo namenjena zagotovitvi 
dodatnih zmogljivosti za potrebe 
internističnih pacientov, pri če-
mer moramo realizirati sprejete 
načrte strokovnega sveta iz avgu-
sta 2018 in februarja 2019, ki pred-
videvajo ureditev posameznih 
delov stavbe Gizeline bolnišnice. 
Dosedanje aktivnosti, s katerimi 
smo za 26 bolniških postelj že po-
večali zmogljivosti za internistiko 
in infekcije, so samo začasno omi-
lile nevzdržno stanje. Dejstvo je, 
da je končna rešitev prostorskih 
težav ter s tem tudi strokovne ras-
ti in razvoja SB Celje, realizacija 

nadomestne novogradnje. Prav 
vsak od nas mora narediti vse, kar 
je v njegovi moči, da bo ta pote-
kala po načrtih. Ob tem je treba 
opozoriti, da bo projekt potekal v 
več fazah, od katerih je trenutno 
zagotovljena le prva, ki predvi-
deva do februarja 2022 ureditev 
pritličja in s tem zagotovitev ne-
kaj novih ambulant ter prostorov 
dnevne bolnišnice, brez dodatnih 
posteljnih zmogljivosti za name-
stitev pacientov. S povečanjem 
zmogljivosti za internistiko v stav-
bi Gizeline bolnišnice bomo tako 
premostili čas do zagotovitve no-
vih prostorov v nadomestni no-
vogradnji, pomembno pa je, da 
bodo te zmogljivosti namenjene 
pacientom tudi po dokončanju 
tega projekta. Ob tem bo zagoto-
vljena tudi ureditev posameznih 
kirurških oddelkov, med katerimi 
izstopa pomanjkanje zmogljivo-
sti na oddelku za žilno kirurgijo, ki 
se bodo s tem povečale. 

Med mojimi načrti je predlog 
združitve vseh organizacijskih 
enot, ki so vključene v procese 
zdravstvene obravnave pacien-
tov. Prepričan sem namreč, da s 
tem lahko zagotovimo bolj učin-
kovito organizacijo dela, kot je 
sedanja, ko je medicina ločena 
od zdravstvene nege in admini-
stracije. V Sloveniji je sicer takšna 
organizacija uveljavljena v več-
jem delu bolnišnic (ne pa pov-
sod), a samo pogled proti severu 
in zahodu pokaže povsem dru-
go stanje. Predlagani načrt je ob 
predstavitvi dvignil veliko prahu. 

Mag. Franc Vindišar
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Morda tudi zaradi nerazumevanja 
mojega cilja. Ta je le preseganje 
organizacijskih delitev, medtem 
ko mora strokovnost posamezne-
ga področja ostati samostojna in 
podrejena le procesu zdravljenja 
pacientov. Prepričan sem, da bi 
s tem pridobili pri učinkovitosti 
organizacije dela ter tudi večali 
pripadnost ustanovi, v kateri de-
lujemo. Samo z enotnim pristo-
pom do vseh zaposlenih in tran-
sparentnostjo bomo pri tem tudi 
uspešni. 

V središču vseh aktivnosti, ki jih 
izvajamo v bolnišnici, mora ved-
no biti pacient. Zato je med po-
membnimi nalogami zagotavlja-
nje dostopnosti do zdravstvenih 
storitev v optimalnem času. Ča-
kalne dobe niso samo problem 
politikov, kot je to prepogosto 
slišati tudi med našimi sodelavci, 
ampak je to skupna rana, ki jo mo-
ramo v najkrajšem možnem času 
sanirati do takšne stopnje, da iz-
gine iz vsakodnevnega življenja. 
Poleg tega pa je treba zagotavlja-
ti krepitev komunikacijske kul-
ture, katere izboljšava mora biti 

stalnica dela vseh zaposlenih. 
Bistvo vsake organizacije so za-
posleni in temu bistvu namera-
vam posvetiti veliko pozornost. 
Za dobro opravljeno delo je treba 
zagotavljati dobre delovne raz-
mere in stimulativno plačilo, ki 
mora biti prikazano na transpa-
renten način. Uvajanje normati-
vov v delo je treba zagotoviti pri 
vseh zdravstvenih delavcih in se 
o realizaciji tudi odkrito pogovar-
jati. Vse skupaj pa mora temeljiti 
na realnih podatkih, ki jih zagota-
vljajo informacijski sistemi, ki jih 
uporabljamo pri vsakodnevnem 
delu. Na osnovi teh podatkov se 
lahko nato primerjamo in tudi 
nagradimo tiste, ki se pri svojem 
delu trudijo bolj. Seveda pa ob 
tem kvantitativnem kazalniku ne 
smemo pozabiti na spremljanje 
kakovosti dela. Na tem področju 
je treba ohraniti strokovno neod-
visnost, saj je dosedanja praksa 
žal pogosto drugačna. Za vsakim 
zbiranjem in analiziranjem podat-
kov morajo stati ljudje, ki delovne 
procese poznajo in jih razume-
jo. Same številke v tabelah, brez 
strokovno podprtega komen-

tarja, ne predstavljajo ničesar, 
ampak lahko povzročijo povsem 
napačne predstave o realnem 
stanju. Zato želim v prakso uvesti 
komisijo za kakovost, ki jo bo ne-
posredno vodil strokovni direk-
tor. Skupaj z ostalimi vodji bomo 
izdelali kazalnike, ki predstavljajo 
pot k izboljšanju storitev, in bomo 
z njihovim spremljanjem zagoto-
vili tudi individualno ocenjevanje. 
Poleg internih preverjanj postop-
kov kakovosti pa moramo izpol-
njevati pogoje za vsaj eno med-
narodno akreditacijo s področja 
zdravstva.

Med svoje cilje sem uvrstil enkrat 
letne redne interne strokovne 
nadzore na vseh oddelkih, ki 
bodo potekali skupaj z vodstvom 
zdravstvene nege. Poleg tega pla-
niram dvakrat letno sodelovanje 
na glavnih vizitah posameznih 
oddelkov in sestankih z zdravniki. 
V ta proces bosta vključena tudi 
oba koordinatorja medicinskih 
področij.

Posodobiti je treba sistem obvla-
dovanja zapletov v zdravstveni 
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obravnavi, pri čemer moramo 
izpolniti pogoje za zagotavljanje 
rednega poročanja o njih. Na tem 
področju je primarno treba vzpo-
staviti sistem, ki izključuje občut-
ke krivde in vnaprejšnjega obto-
ževanja. Do tega lahko pridemo 
z ustrezno komunikacijo, izobra-
ževanjem s področja varnosti 
obravnav in rednimi strokovnimi 
analizami, ki temeljijo na dejstvih 
in imajo za primarni cilj izboljša-
nje procesov, ne pa iskanje kriv-
cev. Ena od pomembnejših na-
log s tega področja je povečanje 
števila patološko-morfoloških 
konferenc znotraj posameznih 
oddelkov in predvsem vzposta-
vitev rednih tovrstnih konferenc 
s sodelovanjem različnih strok. 
Navodila za to imamo sicer izde-
lana, vpeljati jih je treba v prakso. 
Pri tem imajo pomembno vlogo 
predstojniki in oba koordinatorja.
 
Poleg same organizacijske kul-
ture je na področju zdravstva iz-
jemnega pomena ustrezno stro-
kovno usposobljen kader. Poleg 
formalne izobrazbe, ki smo jo v 
večji ali manjši meri deležni, je 
naloga bolnišnice, da vzpostavi 
sistem, ki omogoča karierno rast 
in razvoj vsakega posameznika. 
Pri tem izpostavljam potrebo po 

izdelani strategiji vsake organi-
zacijske  enote in vključitve po-
sameznika vanjo. Le-tej morajo 
slediti planirana izobraževanja, 
med katerimi imajo tista s prido-
bljenimi funkcionalnimi  znanji 
vsekakor prednost. V preteklosti 
smo za ta namen planirali doda-
tna sredstva, med katerimi so bila 
posebej dobrodošla tista za mla-
de strokovnjake. V fazi priprave 
finančnih načrtov je treba zago-
toviti povrnitev prakse iz prete-
klosti oz. sredstva za ta namen 
še povečevati. Udeležbe na veli-
kih kongresih so sicer dobrodo-
šle za spremljanje posameznega 
strokovnega področja, a težišče 
aktivnosti je treba prenesti na 
neposredna izobraževanja. Odlo-
čilno vlogo pri določitvi vsebine 
izobraževanj morajo imeti pred-
stojniki. Ti predstavijo plane na 
strokovnem svetu, ki jih obrav-
nava in potrdi. Pri zagotavljanju 
sredstev postajamo preveč odvis-
ni od donacij in s tem izgubljamo 
samostojnost odločanja o usmer-
janju v izobraževanja. Znanja in 
veščine, ki jih pridobimo, mora-
mo prenašati na sodelavce in ob 
tem posebej stimulirati interna 
izobraževanja. V preteklosti smo 
dokazali, da to zmoremo, saj je 
šola urgentne medicine med naj-

bolj učinkovitimi organiziranimi 
oblikami internih izobraževanj, ki 
so prijavljena pri Zdravniški zbor-
nici Slovenije. Dodatno je treba 
stimulirati podiplomske študije 
pri vseh poklicnih skupinah, saj 
je to pogoj za povečanje števila 
visokošolskih učiteljev, ki se je v 
zadnjih letih pomembno znižalo. 
Z vsem tem bomo  ohranili status 
učne bolnišnice in med mladimi 
zaželeno izbiro pri začetku njiho-
ve poklicne kariere.

Za zagotovitev ohranjanja ustre-
zne ravni znanja je eden od ciljev 
določitev obveznih vsebin inter-
nih izobraževanj, med katere so-
dijo tečaji temeljnih postopkov 
oživljanja, transfuzijski tečaj in 
tečaj bolnišnične higiene, ki bodo 
predpogoj za odobritev eksternih 
izobraževanj. Seveda pa pri tem 
potrebujem podporo in sodelo-
vanje vodij posameznih organi-
zacijskih enot, ki bodo s svojim 
zgledom spodbudili tudi ostale 
sodelavce.

Na področju organizacije smo 
v bližnji preteklosti na medicin-
skem področju izvedli določene 
racionalne ukrepe in zagotovili 
boljšo učinkovitost dela ter opre-
delili odgovornosti posameznih 
vodij. Med predlogi sprememb je 
vezava mandatov predstojnikov 
na mandat strokovnega direktor-
ja, saj s takšnim načinom zago-
tovimo bolj enotne postopke pri 
realizaciji zastavljenih ciljev. Seve-
da pa takšna sprememba zahteva 
spremembe v statutu bolnišnice 
in predhodno obravnavo na sve-
tu zavoda. Osebno nisem naklo-
njen ukinjanju oddelkov, seveda 
ob pogoju, da so zagotovljeni 
minimalni standardi, ki zagota-
vljajo ustrezno raven obravnav na 
bolnišničnem in ambulantnem 
področju. Za zagotovitev izbolj-
šanja obravnav na področju pa-
liativne medicine je predvidena 
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ustanovitev oddelka za paliativ-
no medicino in vzpostavitev tima 
za to področje, ki bo sodeloval 
tudi s primarnim nivojem. Poleg 
tega so razvojni cilji na organiza-
cijskem področju še ustanovitev 
oddelka za nevrokirurgijo,  samo-
stojne službe za preprečevanje in 
obvladovanje bolnišničnih okužb 
in službe za klinično prehrano.  

Poleg strokovnosti kadra imajo v 
procesu zdravstvene obravnave 
pomembno vlogo zdravila, zdra-
vstveni pripomočki ter seveda 
sodobna medicinska oprema. Za 
zagotavljanje  vsega naštetega je 
potreben timski pristop, ki prese-
ga ozka medicinska področja, saj 
je za kontinuiran razvoj in slede-
nje sodobnim smernicam treba 
potrebe usklajevati tudi s finanč-
nimi možnostmi. Vse te naloge se 
lahko učinkovito izvajajo v okviru 
različnih komisij, ki zagotavljajo 
uravnotežen pristop medicin-
ske in ekonomske stroke. Pri tem 
mora vsako področje zagotavljati 
sodelovanje kadrov, ki jih tovr-
stni izzivi zanimajo, in so pogosto 
pripravljeni narediti nekaj več.
V bolnišnici je treba v delovne 
procese še naprej uvajati informa-
cijske rešitve, ki na srednji in dolgi 
rok prinašajo številne koristi, tako 
za uporabnike kot tudi za izvajal-
ce. Kratkoročno pa je, ob uvajanju 
teh sprememb, vsem deležnikom 
treba najprej predstaviti cilje 
in način za njihovo uresničitev. 
Predpogoj je seveda vključeno-
st predstavnikov uporabnikov v 
sam razvoj novih informacijskih 
programov. 

Prvi cilj je uvedba brezpapirnega 
dela v specialističnih ambulantah, 
s čimer želimo odpraviti delo admi-
nistracije in zdravstvene nege brez 
dodane vrednosti, saj iskanje kar-
tonov, vlaganje izvidov in končno 
arhiviranje predstavljajo najve-
čjo rezervo pri tem kadru, ki ga še 

kako potrebujemo pri neposredni 
obravnavi pacientov. Ob tem pa 
pridobimo dodatne prostore, ki 
jih imamo sedaj ob ambulantah in 
so namenjeni začasnim arhivom 
ter pomembno znižamo stroške 
za tiskanje in končno arhiviranje. 
Predpogoj je seveda vzpostavitev 
sistema, ki omogoča zanesljivost 
delovanja, ustrezne postopke avto-
rizacije posameznih dokumentov, 
njihovo varnost in seveda ustrezno 
elektronsko arhiviranje. 

Drug izziv s tega področja je 
uvedba elektronske temperatur-
ne liste na vse bolnišnične od-
delke. Tu bo bistvenega pomena 
izbira same tehnologije in pro-
gramske opreme. Nekaj izkušenj 
imamo s testnega projekta na 
otroškem oddelku in še več z že 
uveljavljenim sistemom na od-
delku za intenzivno interno me-
dicino, a ocenjujem, da bo treba 
pred odločitvami iskati primere 
dobre prakse pri nam primerlji-
vih izvajalcih. Poleg zagotavljanja 
varnosti in učinkovitosti sistemov 
je bistvenega pomena tudi upo-
rabnikom prijazna tehnologija, 
zato bo vključenost predstavni-
kov vseh poklicnih skupin pri tem 
projektu ključna.

Za zagotavljanje dobrih delovnih 
razmer so pomembni tudi delov-
ni prostori. Trenutno je več kot 
polovica vseh bolnišničnih zmo-
gljivosti v starih stavbah, ki jih bo 
v prihodnjih letih treba obnav-
ljati, saj bo pomemben del ostal 
namenjen zdravstveni dejavno-
sti tudi v prihodnosti. Bistveno 
vlogo pri tem ima strateški načrt 
razvoja. Zato mora imeti pri do-
ločanju obsega in same vsebine 
obnov ključno vlogo medicinska 
stroka. Vzpostaviti je treba sistem 
izkoriščenosti posameznih pro-
storov, kar je pogoj za uvrščanje 
v investicijske načrte.  Predlagam, 
da se vsi načrti predstavijo na 
strokovnem svetu in uskladijo s 
finančnimi možnostmi. Posebej 
pa poudarjam pričakovanje po 
največji možni racionalnosti pri 
sami izvedbi projektov in uporabi 
številnih primerov dobre prakse 
iz preteklosti v sami bolnišnici. 
Eden od pomembnejših ciljev 
na tem področju je vzpostavitev 
sistema cevne pošte v rumenem 
delu bolnišnice.

Na skupnem medicinskem po-
dročju planiramo v Urgentnem 
centru Celje (UCC) do konca leta 
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2023 zaposliti vsaj devet speciali-
stov urgentne medicine in s tem 
glede na trenutno stanje zmanj-
šati obveznosti ostalih bolnišnič-
nih specialistov na teh deloviščih 
za polovico ter jih preusmeriti na 
njihova ožja specialistična pod-
ročja. Za izboljšanje dela v UCC 
bomo uvedli dnevnega nadzor-
nega zdravnika, ki bo koordiniral 
posamezna delovišča. Z dogradi-
tvijo še manjkajoče tretjine povr-
šine bomo izboljšati tudi delov-
ne razmere. Z ločitvijo urgentnih 
in elektivnih delovišč bomo do-
segli končni cilj, ki smo si ga pos-
tavili ob odprtju UCC.

Glede na naraščajoče potrebe po 
posegih s področja interventne 
radiologije že pripravljamo vzpo-
stavitev tima s tega področja in 
po izpolnitvi kadrovskih pogojev 
načrtujemo stalno dostopnost 
do teh storitev s pripravljenostjo 
na domu.

Na področju diagnostike je nujna 
zagotovitev multidiagnostične-
ga RTG aparata, ki bo omogočal 
interventne posege s področja 
gastroenterologije, urologije in 
radiologije, saj je sedanja začasna 
rešitev neustrezna. Ob tem pa se-
veda ne smemo pozabiti na po-
sodobitev opreme na nuklearni 
medicini (gama kamera, PET CT).

Po vzpostavitvi elektronske 
temperaturne liste planiramo v 
lekarni zagotoviti robota, ki bo 
omogočal razdeljevanje zdravil 
po posameznih pacientih, kar bo 
olajšalo delo na oddelkih, izbolj-
šalo varnost in seveda omogoči-
lo pregled nad porabo in zaloga-
mi zdravil.

Na operativnem področju je 
primarni cilj dokončna vzpo-
stavitev programa v urgentni 
operacijski dvorani, ki bo omo-
gočila izboljšanje realizacije 
elektivnih programov. Velik iz-
ziv predstavlja zagotavljanja 
ustrezne organizacije postop-
kov sterilizacije, saj parcialne 
rešitve na številnih deloviščih 
niso več sprejemljive. Namesto 
teh bo treba nadaljevati s pre-
nosom dejavnosti v centralno 
sterilizacijo in tam zagotavljati 
informacijsko podprte postop-
ke, ki bodo skladni z mednaro-
dnimi smernicami.

Na neoperativnem področju 
vzpostavljamo organizacijo dela, 
ki omogoča dostopnost do sto-
ritev s področja interventne 
kardiologije tudi izven rednega 
delovnega časa. Primarni cilj je 
zagotovitev 12-urne dostopnos-
ti med delovniki do konca leta 
2020, nato pa stalno dostopnost 

vse dni v letu do konca leta 
2022. Poleg omenjene dejavno-
sti načrtujemo razvijati podro-
čje elektrofiziologije, minimalno 
invazivnih posegov na srcu in 
pripravljati projekte za uvajanje 
programa kardiokirurgije. Na po-
dročju internistike je treba zago-
toviti prisotnost zdravnika spe-
cialista v času neprekinjenega 
zdravstvenega varstva, ob tem 
pa ukiniti stalno pripravljenost 
na domu za področje dermato-
venerologije. V endoskopskem 
centru načrtujemo vzpostaviti 
samostojno organizacijsko eno-
to, v kateri bo stalno zaposleno 
posebej usposobljeno osebje 
zdravstvene nege, zdravniki iz-
vajalci pa bodo zagotavljali po-
sege po predhodno usklajenem 
programu dela. Posebnega po-
mena sta razvoj pulmologije in 
vzpostavitev centra za multiplo 
sklerozo.

Naj ob koncu poudarim, da se 
zavedam obsega vsega naštete-
ga, a brez ambicioznih ciljev ni 
napredka. Ob prepričanju, da so 
cilji dosegljivi, in da je razvojni 
potencial v SB Celje še vedno na 
visokem nivoju, je bila tudi spre-
jeta odločitev, da z delom na tem 
položaju še nadaljujem. Seveda 
pa ob vsem naštetem računam 
na pomoč in podporo sleherne 
sodelavke in sodelavca, saj lahko 
uspemo le skupaj. Osebno lahko 
ob koncu samo še enkrat izrazim 
svojo pripravljenost za delo in 
obljubim  polno pripadnost inte-
resom SB Celje. 

Ta zapis nastaja v času, ki je ved-
no nekaj posebnega. Poln je pri-
čakovanj, drobnih radosti, tre-
nutkov, ko si pogledamo v oči 
in sežemo v roke. Naj bo novo 
leto tako v bolnišnici kot doma 
prepleteno z mostovi, preko ka-
terih bodo do vas prišli sreča, 
zdravje in mir. 

 

Draga bralka, dragi bralec 
Monitorja! 
 

Želimo vam, da bi našli 
srečo tam, kjer jo najbolj 
iščete in najbolj 
potrebujete! 
 

Uredniški odbor Monitorja 
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OB JUBILEJU ODDELKA ZA 
MEDICINSKO REHABILITACJO 1959–2019
Prim. mag. Lidija Plaskan, dr. med.
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

Običajno se ob jubilejih spomi-
njamo takšnih in drugačnih za-
četkov, prelomnih dogodkov, 
predvsem pa ljudi, ki so s svojim 
delom pustili globoke, neizbrisne 
sledi in nas s tem zavezali k na-
daljevanju trdega dela, nenehni 
strokovni rasti ter tkanju prijaznih 
poklicnih in osebnih vezi. V zgo-
dovini oddelka za medicinsko re-
habilitacijo je bilo veliko ljudi, ki 
so s svojim delom, zgledom, ener-
gijo in posluhom za timsko delo, 
stkali podlago zgodnji medicinski 
rehabilitaciji, ki se je pričela pred 
davnimi 60 leti.  

Prvi je bil zagotovo doc. Šušter-
šič, ki je vedel, da s kirurškim po-
segom dela ni konec, ampak se 
šele začenja. Če želimo dober izid 

zdravljenja, mora operaciji sledi-
ti dobra rehabilitacija. Tako se je 
pred 70 leti na kirurškem oddelku 
zaposlila prva, takrat še srednja fi-
zioterapevtka, in pričela strokov-
no izvajati fizioterapijo.

Leta 1954 se je zaposlila prva viš-
ja fizioterapevtka, ki je potem, 
ko smo se leta 1955 dokončno 
poslovili od sanj o oddelku s 30 
rehabilitacijskimi posteljami, z 
docentovo pomočjo zasnovala 
prvi oddelek za ambulantno fizio-
terapijo, kjer se je delo pričelo 15. 
julija 1959 in to je tudi uradni roj-
stni dan medicinske rehabilitacije 
v Splošni bolnišnici Celje.

Leta 1976 je v okviru oddelka za 
kirurgijo roke in opekline – pod 

mentorstvom prim. Strokola, pri-
čela z delom enota za delovno 
in okupacijsko terapijo, ki je leta 
1978 postala del enotnega oddel-
ka za fizikalno medicino in delov-
no terapijo, katerega začasni šef 
je za tri leta postal prim. mag. Aleš 
Demšar.

Leta 1986 je oddelek dobil seda-
nje ime: Oddelek za medicinsko 
rehabilitacijo, predstojnik s pol-
nimi pooblastili je postal prim. 
mag. Demšar, ki je 1989 končal 
še specializacijo iz fizikalne in re-
habilitacijske medicine, glavna 
fizioterapevtka je postala Vida 
Božič. Skupaj sta zasnovala delo 
v terapevtskih skupinah – timih, 
ki so pokrivali vse bolnišnične od-
delke, fizioterapevti pa so krožili v 

Nekdanji in sedanji sodelavci Oddelka za medicinsko rehabilitacijo



10 TO JE SBC

treh štirimesečnih ciklusih. Na ta 
način so vsi ostajali v stalnem sti-
ku z vsemi novostmi na področju 
posameznih strok in je bilo razpo-
rejanje na posamezna delovišča 
lažje, prav tako tudi nadomešča-
nje odsotnosti.

Prim. Demšar je vizionarsko po-
segel na področja rehabilitacije, 
ki so zahtevala ogromno dela, 
znanja in energije, saj prej prak-
tično niso obstajala. Oral je ledino 
na področju rehabilitacije otrok 
s centralno motorično prizade-
tostjo, ambulantne rehabilitaci-
je pacientov po amputacijah na 
spodnjih udih, zgodnje vertika-
lizacije pacientov po poškodbah 
in obolenjih hrbtenjače na nagib-
ni mizi, nevrorehabilitacije in še 
mnogih drugih.                                                                                                                          

Leta 1997 je pričel sodelovati 
s CRI Celje, s katerim že 22 let 
uspešno delamo z roko v roki 

in oskrbujemo paciente z orto-
pedskimi čevlji. V letu 2007 smo 
uspeli pridobiti tudi pooblasti-
lo za predpisovanje in izdelavo 
najzahtevnejših, posebej izde-
lanih čevljev po mavčnem odlit-
ku, kar si štejemo v veliko čast, 
saj sta za predpisovanje teh naj-
zahtevnejših čevljev v Sloveniji 
poleg nas pooblaščeni le še dve 
ustanovi.

Postavil je izjemne strokovne in 
moralne temelje zgodnje me-
dicinske rehabilitacije ter nam s 
tem zapustil najboljšo možno de-
diščino.

Pred 10 leti nam je Božiček za 
Abrahama – 50 let – prinesel nov 
oddelek, kjer smo pričeli z delom 
23. 12. 2009. Ob menjavi oddelka 
je prišlo tudi do menjave vodstva, 
prim. Demšar je predal predstoj-
niško funkcijo, ki jo je opravljal 23 
let.

V novih, funkcionalno urejenih 
prostorih smo zadihali s polnimi 
pljuči, dobili nekaj novih apara-
tov, ne pa tudi ljudi in novemu 
oddelku vdihnili dušo s strokovno 
vsebino in dobrimi medosebnimi 
odnosi. 

Ob zavedanju korenin na oddelku načrtujejo smelo prihodnost 

Da je oddelek ena velika družina, so pokazali tudi s programom, ki so ga pripravili 
otroci zaposlenih. V plesnem studiu N Velenje je zaplesala njihova Ana.

Pozdravljeno, novo leto! 
Mogoče je zdaj čas, ko lahko skupaj stopimo korak naprej,  
da pridemo na kraj, kjer nas nekdo čaka, in da živimo življenje, ki ga ljubimo. 
Hvala za sodelovanje. 
  
Naj vse leto 2020 sijejo vaše najsvetlejše zvezde sreče. 
  
Kolektiv Oddelka za medicinsko rehabilitacijo 
Pozdravljeno, novo leto! 

 
Mogoče je zdaj čas, ko lahko skupaj 
stopimo korak naprej,  
da pridemo na kraj, kjer nas nekdo 
čaka, in da živimo življenje, ki ga 
ljubimo. 
Hvala za sodelovanje. 
  
 
Naj vse leto 2020 sijejo vaše 
najsvetlejše zvezde sreče. 
  

Kolektiv Oddelka za medicinsko 
rehabilitacijo 

 
 

Pozdravljeno, novo leto!

Mogoče je zdaj čas, ko lahko 
skupaj stopimo korak naprej, 
da pridemo na kraj, kjer nas 
nekdo čaka, in da živimo 
življenje, ki ga ljubimo.
Hvala za sodelovanje.
 

Naj vse leto 2020 sijejo vaše 
najsvetlejše zvezde sreče.
 

Kolektiv Oddelka za 
medicinsko rehabilitacijo
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Pacienti, ki so potrebovali oskrbo 
z različnimi opornicami in kom-
presijskimi oblačili, so končno 
dobili ločen prostor s prepotreb-
no zasebnostjo, da jih za odvzem 
mer ni bilo več treba z zaklepa-
njem ločevati od ostalih pacien-
tov.

Z novimi metodami obravnave 
smo nadgradili že obstoječe pro-
grame in omogočili ambulantno 
oskrbo najzahtevnejšim nevrolo-

Nik nam je zaigral na električne 
klaviature…

…Nastja pa na harmoniko

Miha Rednak, ki se je rodil s cerebralno paralizo, je že vse življenje povezan z Oddel-
kom za medicinsko rehabilitacijo. Kljub temu, da je že vse življenje na vozičku, živi 
polno življenje. Ob študiju, v paru z Bredo Košir, tudi pleše.   

škim, nevrokirurškim in travmato-
loškim bolnikom, prav tako pa so 
razvojne nevrološke obravnave 
postali deležni tudi najbolj ogro-
ženi pacienti v intenzivnih terapi-
jah. 
S ponosom lahko povem, da ima-
mo danes že 12 fizioterapevtov s 
specialnimi znanji iz nevrorehabi-
litacije, ki lahko to obravnavo na 
vseh bolnišničnih oddelkih nudi-
jo vsem pacientom, ki jo potrebu-
jejo. 

Po dolgih letih smo lahko bolni-
kom s primarnimi in sekundar-
nimi limfedemi omogočili ročno 
limfno drenažo. Imamo tri fizio-
terapevtke z licenco za izvajanje 
ročne limfne drenaže. 

Dodatna izobraževanja na podro-
čju kostno-mišične patologije so 
omogočila sodobnejše pristope v 
obravnavi pacientov s tovrstnimi 
težavami. Imamo sedem fiziote-
rapevtov s specialnimi znanji iz 
ortopedske medicine po Cyriaxu.

Po letih prizadevanj smo 2018 v 
kolektiv uspeli vključiti logopedi-
njo, ki izvaja logopedsko obrav-
navo na nevrološkem in ORL od-
delku ter ambulantno obravnavo 
nevroloških pacientov. 
Logopedska obravnava pred-
stavlja veliko dodano vrednost v 
obravnavi nevroloških bolnikov, 
saj poleg različnih motenj govor-
ne komunikacije vključuje tudi 
obravnavo motenj požiranja, na 
ORL oddelku pa obravnavo slab-
še slišečih.

Zdi se, da smo še pravkar sedeli 
v glavni avli naše bolnišnice ob 
Abrahamu in da smo se le »par-
krat obrnili« in že je tu dodatnih 
10 let in praznovanje 70 let orga-
nizirane fizioterapije na kirurških 
oddelkih ter 60 let Oddelka za 
medicinsko rehabilitacijo. In rav-
no za ta častitljiv jubilej nam je po 
dolgih letih prizadevanj, pisanja 
dopisov, pojasnjevanj in nema-
lokrat tudi jeze, uspelo dobiti naj-
lepšo možno nagrado – priznanje 
sekundarnega nivoja medicinske 
rehabilitacije. Splošni dogovor za 
pogodbeno leto 2019 je bil spre-
jet na seji vlade 21. 2. 2019, stan-
dard medicinske rehabilitacije pa 
je v naši bolnišnici zaživel 20. 5. 
2019.

Vsa ta leta smo odlično sodelo-
vali s praktično vsemi bolnišnič-
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nim oddelki, le s patologijo, hvala 
Bogu, ne, saj se naše delo močno 
prepleta, predvsem pa dopolnju-
je. Zato si bom drznila reči, da 
smo v celjski bolnišnici kot sol – 
povsod potrebna, in tista, ki da 
končno »piko na i«.

Sama sem del te zgodbe že več 
kot četrt stoletja in sem izjemno 
hvaležna vsem nekdanjim in se-
danjim sodelavkam in sodelav-
cem, ki so z mano delili znanje, 
izkušnje, gradili stroko, medse-
bojno spoštovanje in neštete 
lepe spomine. 

Delati s takšnim kolektivom je pri-
vilegij, ponosna sem na vse, vsak 
je ogromno prispeval v mozaik 
dobre rehabilitacije, ki zagotovo 
pomeni veliko dodano vrednost 

Big band Laško in Sandra Feketija so nas razvajali z domačimi in tujimi uspešnicami

Vodstvi oddelka in bolnišnice

v celostni obravnavi naših paci-
entov.
Še posebej sem ponosna na ne-
umoren timski duh, ki se, čeprav 
je kdaj tudi utrujen, vedno znova 
dvigne in zaživi ter dokazuje, da 
se še da sodelovati, si pomagati 
in skupaj graditi uspešne zgodbe. 
Kljub nenehnim spremembam so 
pozitiven duh, velika mera člo-
veške topline, pripravljenost trdo 
delati, si pomagati med seboj in 
drugim, naša stalnica in skala, na 
kateri lahko gradimo naprej.

Veselim se novih izzivov in novih 
priložnosti, predvsem pa se vese-
lim novih obrazov. Od leta 2009 
smo sicer nadomeščali odhode, 
na novo pa smo zaposlili le tri so-
delavce. Brez ljudi ni napredka, 
tako da se res veselim novih sode-

lavcev, ki jih bomo, upam, prido-
bili, da s svojo energijo, zanosom 
in idejami prispevajo k nadaljnji 
rasti oddelka.
Seveda tudi sodobnejši robotski 
aparati ne bodo odveč, da bomo 
lahko dvignili raven obravnave 
pacientov s kostno-mišičnimi, 
nevrološkimi in drugimi težava-
mi.

Pepelko slovenske rehabilitacije 
– nevrološko rehabilitacijo – že-
limo razvijati naprej in jo pope-
ljati navzgor po strmem, dolgem 
klancu. Ob takšnih priložnostih 
so dovoljene tudi sanje – in ja – 
želim si oddelka za stacionarno 
nevrorehabilitacijo. Mislim, da je 
v slovenskem prostoru več kot 
potreben, in da si tudi nevrološki 
pacienti celjske regije zaslužijo 
najboljšo možno obravnavo. Če 
že sanjamo, zakaj ne bi imeli tudi 
kliničnega oddelka za medicin-
sko rehabilitacijo ali postali vsaj 
del skupnega kliničnega oddelka 
za obravnavo ortopedsko-trav-
matoloških ali nevroloških paci-
entov.  

Vsem nam želim, da bi še nap-
rej znali biti skupaj, se spošto-
vali, dobro razumeli, sodelovali, 
uživali v delu, bili kos vsem izzi-
vom, ki nas čakajo, užili mnogo 
čudovitih skupnih trenutkov in 
posneli še morje lepih fotografij, 
ostali žlahtna sol te bolnišnice, 
predvsem pa poskrbeli, da bodo 
pacienti deležni najboljše možne 
rehabilitacije na tej strani Trojan.

Prihodnost je večna neznanka, 
zavita v meglice različnih barv. 
Nešteto poti vodi vanjo. In kot je 
rekel Tone Pavček: Nobena pot ni 
ravna. Nobena pot ni revna, a vsa-
ka je zahtevna in tvoja ena sama – 
glavna. Prepričana sem, da bomo 
skupaj zagotovo našli pravo in 
celjsko rehabilitacijo uspešno pe-
ljali naprej.
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70 LET TRANSFUZIJSKE DEJAVNOSTI 
V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE
Janja Pajk, dr. med.
Transfuzijski center 

Sedemnajstega novembra je mi-
nilo 70 let od uradnega pričetka 
delovanja samostojne  transfuzij-

ske dejavnosti v Splošni bolnišni-
ci Celje. Dejavnost transfuzijske 
medicine se je skozi desetletja 
razvijala z različno dinamiko, v 
prejšnjem stoletju bolj počasi, v 
21. stoletju pa s silovito hitrostjo.
Leta 1949 je pričela delovati 
transfuzijska postaja pod vod-
stvom prim. Stanislave Štravs 
Bračko, nato  transfuziološka služ-
ba in transfuziološki oddelek pod 
vodstvom Marije Major Šunjeva-
rič. Leta 2008 smo ob reorgani-
zaciji postali sodoben, evropsko 
primerljiv transfuzijski center.

Od zdravljenja bolnikov s pol-
no krvjo v daljni preteklosti smo 
prešli na 100-odstotno kompo-
nentno terapijo. V devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja je uvedba 
črtne kode in transfuzijskega in-
formacijskega sistema »DATEC«, 
ki je zaprt in od drugih informacij-

skih sistemov ločen ter še vedno 
delujoč sistem, pomenila revo-
lucijo na področju sledljivosti in 
zagotavljanja varnosti odvzemov 

Kolektiv Transfuzijskega centra

Direktorica je v svojem nagovoru opo-
zorila na zagotavljanje visokih standar-
dov kakovosti na vseh ravneh delovanja 
centra ter skoraj popolne samooskrbe s 
krvjo 

Tudi župan MO Celje se zaveda pomena 
transfuzijske dejavnosti in krvodajal-
stva, kar večkrat pokaže tudi s svojim 
sodelovanjem v krvodajalskih akcijah
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krvi na strani krvodajalcev, imu-
nohematoloških  testiranj  in iz-
daje krvnih pripravkov bolnikom.

Transfuzijska medicina je pred-
vsem v zadnjih dvajsetih letih do-
živela nesluten razvoj, ki smo se 
mu morali zaradi zahtev evropske 
in slovenske zakonodaje začeti 
prilagajati tudi v Splošni bolnišni-
ci Celje in zelo na hitro uvesti no-
vosti v rutinsko delo. Svoje delo 
smo pričeli opravljati po principih 
dobre proizvodne in laborato-
rijske prakse, uvedli smo celovit 
sistem zagotavljanja kakovosti 
na osnovi standarda ISO 9001 in 
zakonodaje, kar zagotavlja varne 
in kakovostne krvne pripravke 
ter omogoča sledljivost od krvo-
dajalca do bolnika in obratno. 
Tehnične zahteve po sodobnih 
aparaturah so narekovale poso-
dabljanje tako informacijske kot 
medicinske opreme za vse proce-
se dela.

V pravilniku postavljene zahteve 
po kadrih s specifično izobrazbo 
so nam po dolgih letih nezapo-
slovanja v letih od 2008 do 2019 

omogočile zaposliti 11 novih so-
delavcev, 6 pa se jih je v tem času 
upokojilo. Tako nas je v transfu-
zijskem centru za nedoločen čas 
redno zaposlenih 25; za občasno 
redno delo v času nadomeščanja 
in za zagotavljanje neprekinjene-
ga zdravstvenega varstva sodelu-
jejo tudi tri zdravnice, zaposlene 
po podjemni pogodbi. V tem ob-
dobju smo se soočali tudi z nado-
meščanjem kadra, kar je pomeni-
lo za nas velik izziv; 13 zaposlenih 
je rodilo 22 otrok.

Kljub povečanemu obsegu dela 
tudi zaradi razvoja drugih strok, 
ki so narekovale povečane potre-
be po krvi in krvnih pripravkih do 
leta 2009, se je ob uvajanju novo-
sti osebje vseskozi intenzivno izo-
braževalo doma in v tujini. 

V dnevnih komunikacijah s kliniki 
in preko BTO, ki aktivno deluje v 
SBC že 21 let, od leta 1998, smo 
širili zavedanje o strokovni in raci-
onalni terapiji s krvnimi pripravki, 
o koristih oziroma tveganjh in do-
segli pomembne uspehe. 

V letih od 2010 do 2016 se je pri-
čela poraba krvnih pripravkov 
zmanjševati kjub povečanemu 
številu obravnavanih bolnikov v 

naši bolnišnici; s krvnimi priprav-
ki smo tako lahko pomagali oskr-
bovati tudi ZTM in CTM UKC MB, 
kadar je bilo treba. Od 2016 pa je 
pričela poraba eritrocitov naraš-
čati, prav tako poraba tromboci-
tov že od 2014 dalje. 

Sistematično smo spremljali ne-
želene učinke trasfuzije krvnih 
komponent, jih uspešno obvla-
dovali in prijavljali v Službo za he-
movigilanco na ZTM v Ljubljani. 
Od 1995 do 2019 smo prijavili 252 
reakcij na krvne komponente.
 
Naši sodelavci kontinuirano izva-
jajo programe izobraževanja in 
pridobivanja novih mladih krvo-
dajalcev po srednjih šolah v sode-
lovanju z Rdečim križem, v trans-
fuzijskem centru pa teoretično in 
praktično izobražujemo o trans-
fuzijski medicini študente, speci-
alizante in pripravnike različnih 
strok. S svojimi prispevki aktivno 
sodelujemo na strokovnih sre-
čanjih in v strokovnih združenjih 
doma in v tujini.

Vseskozi dobro sodelujemo z 
Zavodom RS za transfuzijsko 
medicino v Ljubljani in Centrom 
za transfuzijsko medicino UKC 
Maribor, s katerimi izmenjujemo 

Predstojnica oddelka Janja Pajk z zau-
panjem v predanost in strokovnost svo-
jih sodelavcev ne dvomi v nadaljnje dob-
ro delo in razvoj Transfuzijskega centra

 
 
 
 
 
 

 
 

Novo leto je kot bel 
nepopisan list … 
pobarvaj ga s sanjami, 
posuj z ljubeznijo, 
popiši z neverjetnimi dosežki 
in okrasi s čudeži. 
 
 
 
 
 
 
 
Splošno kadrovsko pravni sektor 
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krvne pripravke; z ginekologi in 
izbranimi zdravniki, z mediji in 
civilnimi skupinami, ki se samoor-
ganizirajo  za darovanje krvi.

Ob tradicionalno dobrem sode-
lovanju krvodajalcev, ki v naši 
bolnišnici skozi desetletja zago-
tavljajo zadostno in varno pres-
krbo s krvjo, in ob sodelovanju 
z Rdečim križem, ki je glavni or-
ganizator planiranih in izrednih 
krvodajalskih akcij, z veseljem 
ugotavljamo, da je število opra-
vljenih odvzemov krvi pri nas še 
vedno stabilno; prav tako število 
novih, mladih  krvodajalcev. Na 
žalost v Sloveniji ni povsod tako.

To vse nam ob dobrem sodelo-
vanju z zdravniki kliniki še ved-
no omogoča hitro in ustrezno 
zdravljenje s krvjo potencialnih 
300.000 bolnikov širše celjske 
regije. Zdravljenje s krvjo zago-

tavljamo 24 ur dnevno vsem 
urgentnim, hospitaliziranim in 
hematoonkoloških bolnikom v 
dnevni bolnišnici. Znano je, da 
zaradi pomanjkanja krvi načrto-
vanih operacij v naši bolnišnici ni-
koli ni bilo treba odpovedati!  

V zadnjih 12 letih smo izboljševa-
li sistem kakovosti po standardu 
ISO 9001, se strokovno razvijali 
in uvajali novosti v vseh procesih 
dela. V tem obdobju smo imeli 
98 presoj, od tega 65 notranjih in 
33 zunanjih (JAZMP, BVQ,  Octa-
pharma, THEMOS, DNV, AACI). 
Izobrazili smo dve menedžerki 
kakovosti (QM) in 14 notranjih 
presojevalcev (2008 in 2016) ter 
opravili 43 validacij metod in apa-
ratov.

Leta 2015 smo ponovno uvedli 
presejalno testiranje krvodajalcev 
na bolezni, ki se prenašajo s krvjo 

(HBV, HCV, HIV in sifilis). Z Zavo-
dom RS za transfuzijsko medicino 
smo 2018 sodelovali pri uvajanju 
nove preiskave: genotipizacije 
ploda pri RhD negativnih noseč-
nicah s ciljano zaščito in pri zago-
tavljanju testiranja nukleinskih ki-
slin virusa West Nile (WNV); 2019 
pa pri validaciji testiranja virusov 
hepatitisa E v krvi krvodajalcev.
 
V bodočnosti je pred nami še veli-
ko izzivov in priložnosti. Uvesti bo 
treba nekatere nove postopke, ki 
bodo pripomogli k še večji kako-
vosti  in varnosti krvi, posodobiti 
opremo in informacijski sistem 
ter pridobiti nove zdravstvene 
delavce. 

Zahteve po vse višji kakovosti krv-
nih pripravkov, novih  imunohe-
matoloških in genetskih preiska-
vah in vse  širšega zahtevanega 
nabora preiskav na bolezni, ki se 
prenašajo s krvjo pri krvodajalcih, 
bodo v prihodnosti terjale še več 
aktivnosti in skorajda farmacevt-
sko proizvodnjo, z velikim obse-
gom kontrol kakovosti in doku-
mentacije. 

Samo ob zglednem in razume-
vajočem sodelovanju z najvišjim 
vodstvom, ki nas vseskozi podpi-
ra pri našem delu in ob izjemnih 
sodelavcih, ki so vselej priprav-
ljeni na aktivno timsko delo, se 
izobraževati in prilagajati novos-
tim ter skrbno in kakovostno op-

Vsak dan je čas  za sanje 
Za male in velike želje, 

za smeh in radost, za veselje. 
Vsak dan pot naprej nas pelje, 

naj leto 2020 izpolni vam vse želje. 
 
 
 

Oddelek za nuklearno medicino 

 

Glasbeno sta prireditev obarvali pevka Ana Šart ... ... in pianistka Roberta Bataljak, dijakinji I. gimnazije v  Celju in 
Glasbene šole Celje.
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ravljati svoje delo, lahko sledimo 
izjemno hitremu razvoju stroke in 
tako zadostimo zahtevam zako-
nodaje ob nadzorstvenih pregle-
dih Javne agencije RS za zdravila 
in medicinske pripomočke, Mini-
strstva za zdravje in certifikacij-
skih organov.

Želim, da bi z enako motivira-
nostjo in pripadnostjo Transfu-
zijskemu centru  in Splošni bol-
nišnici Celje vsi sodelujoči sledili 
razvoju naše stroke in tako bili sa-
mostojni transfuzijski center ter 
samozadostni v preskrbi s krvjo 
tudi v bodoče. 

Prepričana sem, da dokler bo naš 
moto: STROKOVNOST – KAKO-
VOST – PRIJAZNOST – POZOR-
NOST in UČINKOVITOST pri vsa-
kem posamezniku,  zaposlenem v 
TC res živ, bomo tako kot Celjanka 
Alma Karlin, ki je pred stotimi leti, 
24. novembra 1919, z majhnim 
kovčkom in pisalnim strojem Eri-
ko odšla okrog sveta, ker je čuti-
la, da »MORA ITI««, tudi mi v TC 
še naprej z istim vzgibom samo-
zavestno korakali po samostojni 
poti, KER PRAV TAKO ČUTIMO IN 
VEMO, DA TAKO MORA BITI!

V Narodnem domu v Celju smo 
se 29. 11. 2019 na strokovnem 
srečanju z mednarodno udeležbo 
zbrali zaposleni v transfuzijski de-
javnosti iz Slovenije in tujine ter 
se skupaj z direktorico bolnišni-
ce, gospo mag. Margareto Guček 
Zakošek, in s častnim gostom, 
županom, gospodom Bojanom 
Šrotom ter številnimi drugimi go-
sti poveselili ob našem prazniku. 
Svoje misli nam je, kljub odsot-
nosti, namenil tudi strokovni di-
rektor bolnišnice, gospod Franc 
Vindišar.  

V sedmih predavanjih smo za-
posleni Transfuzijskega centra 
Splošne bolnišnice Celje predsta-
vili svoje delo v preteklosti in vizijo 
prihodnosti; štirje gostujoči pre-
davatelji pa so predstavili njihove 
izkušnje in poglede na bodočnost.

Ob izvrstni hrani, ki so jo pripra-
vili v naši kuhinji,  smo se v spro-
ščenem vzdušju in prijetnem 
druženju v odmorih poveselili s 
prijatelji ter tako obeležili sedem-
desetletnico transfuzijske dejav-
nosti v SBC.

Razstava mandal v Transfuzijskem centru

V času praznovanja 70-letnice transfuzijske de-
javnosti so Transfuzijski center s svojimi deli po-
pestrile članice izobraževalnega programa Risan-
je mandal Univerze za 3. življenjsko obdobje, ki 
deluje v Osrednji knjižnici Celje. Prvotno je man-
dala predstavljala celovitost in model same orga-
nizacijske strukture življenja – kozmični diagram, 
ki nam prikazuje naš odnos do neskončnega 
sveta, ki sega onkraj in znotraj naših možganov 
in teles. V transfuzijskem centru pa so razstavi ob 
bok zapisali: »Za nas je mandala prispodoba za 
dojemanje transfuzijske stroke, ki mora biti nekaj 
več, ne le skupek aktivnosti naše dejavnosti, am-
pak tudi zavedanje, da je kri vir življenja in naše 
delo pomembno poslanstvo.«
Razstavo mandal si lahko v Transfuzijskem centru ogledate ob ponedeljkih, torkih in sredah dopoldan 
med 7.30 in 10.30 uro. Vljudno vabljeni! 

Za dolgoletno predano delo in sodelovanje pri organiziranju krvodajalstva se je od-
delek zahvalil Rdečemu križu Slovenije in njegovim območnim združenjem, s kate-
rimi sodeluje
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V zvezi z etapo 1 je za nami uspešno izveden iz-
redno zahteven javni razpis, ki se je z dnem  18. 10. 
2019 zaključil s podpisom pogodbe s partnerji Ko-
lektor Koling d. o. o., Medicoengineering d. o. o. in 
Pomgrad d. d. kot izvajalci, Ministrstvom za zdrav-
je kot naročnikom in Splošno bolnišnico Celje kot 
uporabnikom. 

S samim podpisom pa pogodba še ni postala veljav-
na. To namreč ni običajna gradbena pogodba, tem-
več njen bistveni del sestavljajo določila rumene 
knjige FIDIC1– Pogoji pogodbe za obratno opremo, 
projektiranje in graditev za elektrotehnično in stroj-
no obratno  opremo ter za gradbena in inženirska 
dela, ki jih načrtuje izvajalec (angl. Plant and Desi-
gn-Build for Electrical and Mechanical Plant, and for 
Building and Engineering Works, Designed by the 
Contractor), 1. izdaja 1999. Rumena knjiga FIDIC, ki 
mimogrede vsebuje kar 165 strani, se na primeru 
našega projekta, kolikor nam je znano, tako sploh 
prvič uveljavlja v slovenskem zdravstvu, je pa njena 
uveljavitev bolj pogosta v gospodarskih infrastruk-
turnih projektih, financiranih iz evropskih posojil oz. 
sredstev. 

NADOMESTNA NOVOGRADNJA 
SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE – ETAPA 1
Mag. Dejan Žohar, univ. dipl. inž. el.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje  

Letošnje leto je bilo glede na predhodna izred-
no investicijsko naravnano. S strani Ministrstva za 
zdravje so bili v fazi razpisa vodeni kar trije projekti: 
nadomestna novogradnja, lekarna – čisti prostori in 
energetska sanacija. Zaključil pa se je projekt nove 
koronarografije, ki je bil prav tako večji del financi-
ran s strani Ministrstva za zdravje. Če se osredotoči-
mo le na energetsko infrastrukturo, so bili z lastnimi 
finančnimi sredstvi bolnišnice dokončani še nasled-
nji večji projekti: ginekološki dispanzer, ambulante 
kardiorehabilitacije, ambulante za čeljustno kirur-
gijo, nova streha na stavbi infekcijskega oddelka in 
nadgradnja MRI aparata iz leta 2004. Prav tako velja 
navesti, da smo tudi z lastnimi kadri opravili neka-
tere nove investicije, kot npr. ambulanto za ORL ka-
nile, enoto za odvzem krvi, nadstandardne sobe na 
ginekološkem oddelku, veliko montaž novega po-
hištva, vključno s pripadajočimi adaptacijami, ure-
ditvami arhivskih prostorov in še ureditev mnogo 
drugih manjših prostorov. V tem članku medicinska 
in računalniška oprema ni predstavljena, je pa tudi 
na tem področju v letošnjem letu bilo ogromno na-
bavljenega. 

Z velikim navdušenjem lahko danes, ko beremo ta 
članek, ugotovimo, da je izvajanje največjega pro-
jekta v bolnišnici prešlo v bistveno fazo procesa, tj. 
začetek podrobnega projektiranja ter izvedbe nad-
gradnje in dozidave urgentnega centra. Ni treba 
znova posebej poudariti, kako pomemben je ta pro-
jekt za nadaljnji prostorski in strokovni razvoj naše 
bolnišnice ter uresničevanja njenega aktualnega 
strateško razvojnega programa, še več, na tej podla-
gi bomo lahko v bodoče na osnovi potreb oddelkov 
tudi lažje načrtovali prioritete in časovne okvire za 
izvedbo prostorskih vlaganj v obstoječi bolnišnici. 
Seveda bodo lastna vlaganja vedno odvisna od raz-
položljivih finančnih zmožnostih, ki se ovrednotijo 
in uresničijo v vsakoletnem investicijskem načrtu. Podpis pogodbe

<?> FIDIC – Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils. FIDIC je francoski akronim za Mednarodno zvezo svetovalnih inženirjev, 
ustanovljeno leta 1913.
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Dobra lastnost uvedbe tega pristopa je v tem, da 
ena sama obsežna pogodba vsebuje vse standar-
dizirane postopke za projektiranje, gradnjo in opre-
mljanje, za kar je bilo v našem primeru treba izvesti 
le eno kompleksno javno naročilo. S tem se je bi-
stveno skrajšal čas celotnega projekta v primerjavi 
s klasičnim postopkom, ko se najprej izvaja prvi raz-
pis za projektiranje, na podlagi izdelane projektne 
dokumentacije pa drugi razpis za pridobitev izva-
jalca del, vse skupaj pa se lahko razvleče na nekaj 
let, pri čemer lahko vmes usahnejo finančni viri, ki 
so odvisni od vsakokratnega sprejemanja načrta ra-
zvojnih programov s strani aktualne politike in tre-
nutne gospodarske situacije.

Na podlagi pogojev Fidic je takoj po podpisu po-
godbe svetovalni inženir pozval izvajalca, da do 
uvedbe v posel za doseganje polne veljavnosti po-
godbe predloži še:

- garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del,
- terminski plan,
- plan predvidenega črpanja finančnih sredstev in 
- zavarovalno polico za gradbišče.

Izvajalec je zahtevano dokumentacijo pravočasno 
predložil, zato ga je bilo mogoče 15. 11. 2019 ustre-
zno uvesti v delo, samo to dejstvo pa je predstavlja-
lo pomemben časovni mejnik – začetek del izvajal-

ca po predvidenem terminskem planu aktivnosti. 
Na uvedbi v delo smo izvajalcu predstavili pričako-
vani obseg del, ključne časovne mejnike investicij-
skega procesa, omejitve glede razpoložljivosti in 
dostopa na gradbišče, ključno osebje naročnika in 
svetovalnega inženirja, zahteve za varnost in zdrav-
je pri delu ter vso obstoječo do danes pridobljeno 
dokumentacijo projekta, ki omogoča nadaljevanje 
predvidenih del po pogodbi. Uvedba v delo

Predvideni prostori kleti 
(modro je že narejeno, rjavo je predvidena finalizacija)

Predvideni prostori pritličja 
(modro je že narejeno, rjavo je predvidena finalizacija)

»Z velikim navdušenjem lahko danes, ko beremo ta 
članek, ugotovimo, da je izvajanje največjega pro-
jekta v bolnišnici prešlo v bistveno fazo procesa, tj. 
začetek podrobnega projektiranja ter izvedbe nad-
gradnje in dozidave urgentnega centra.«
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Naj ponovimo, vrednost pogodbenih 
del znaša 23.724.504,65 EUR (vključ-
no z DDV) in jih v celoti financira 
Ministrstvo za zdravje. Pogodbe-
na dela najprej zajemajo izdela-
vo podrobne projektne doku-
mentacije. Na njeni podlagi se 
bodo že v januarju 2020 priče-
la nekatera predhodna dela na 
gradbišču, nato pa se v aprilu 2020 
projekt nadaljuje s pričetkom nad-
gradnje in dozidave urgentnega centra 
do petega nadstropja, vse do tretje podalj-
šane gradbene faze (konstrukcija, fasada, streha, 
stavbno fasadno pohištvo, energetika, komunalno 
opremljanje, komunikacije, podzemni hodnik do 
infekcijskega oddelka, heliport) vključno s finalizira-
nim in opremljenim pritličjem (dnevna bolnišnica) 
ter kletjo (tehnični prostori in komunikacije). V fe-
bruarju 2022 tako pričakujemo prve koristi od na-
meravane investicije, tj. pričetek delovanja dnevne 
bolnišnice, heliporta in povezovalnega hodnika do 
infekcijskega oddelka.

Predhodna dela, ki se pričnejo v januarju 2020, bi-
stveno vplivajo na dosedanjo utečeno naravo dela 
ter logistiko prometnih in internih komunikacij na 
kompleksu bolnišnice. Ta dela obsegajo ureditev 
naslednjih postavk:

1. Nadvoz iz Ipavčeve ulice preko povezovalne-

ga hodnika med objektoma Gizeline bolnišni-
ce in ginekološkega oddelka, ki bo namenjen 
dostopu obiskovalcev in dovozu pacientov v 
objekt Gizeline bolnišnice. Predvideni ukrep bo 
posegel v prometni režim Mestne občine Celje 
(MOC) izven bolnišničnega kompleksa, na kar 
pa so se na MOC v novembru 2019 že pripravili 
z izgradnjo četrtega kraka na krožišču Ipavčeve 
ulice.

2. Dodatno črpališče fekalnih vod pred priklju-
čitvijo na obstoječi rajonski zbiralnik RZ-5 v 
Ipavčevi ulici. Veja fekalnega kanala, ki se na-
vezuje na RZ5, bo potekala v koridorju  med 
predvideno gradnjo 1. etape in obstoječim 
objektom (Gizelina bolnišnica) ter se usmerila 
čez Ipavčevo ulico v jašek (RZ5) ob Srednji zdra-
vstveni šoli. S to vejo bomo pobrali vse ustrezne 
odpadne in fekalne vode Gizeline bolnišnice in 
dela bodočega objekta 1. etape. 

3. Novo toplovodno povezavo med kotlarno SB 
Celje in novim objektom 1. etape vključno z 
navezavo na obstoječe objekte, ki v tej fazi še 

ne bodo rušeni (pralnica, otroški, očesni, 
infekcijski in ginekološki oddelek ter 

tehnične službe).
4. Odstranitev stare postaje me-
dicinskih plinov, s katero se spro-
sti prostor za izgradnjo glavnega 
objekta etape 1. V sklopu tako ime-
novane etape 0 je že bila zgrajena 

nova postaja medicinskih plinov v 
bližini otroškega oddelka, ki je v pol-

nem obratovalnem stanju.
5. Ostranitev vhodnega vetrolova gi-

nekološkega oddelka. Na JZ delu vzhodnega 
trakta tega objekta je namreč prizidan vhodni 
vetrolov v neonatalni odsek, ki ga je zaradi 
neposredne bližine gradbišča treba začasno 
odstraniti in po zaključku del etape 1 ponovno 
dograditi.

6. Rušenje vhodnega portala ORL oddelka. Ker 
sedanji vhodni nadstrešek z diferenčnim sto-
pniščem sega v območje etape 1, ga je treba 
odstraniti. V fazi izvajanja GOI del je treba izhod 
začasno zapreti in po dograditvi dnevne bolni-
šnice znova vzpostaviti povezavo.

7. Izgradnjo začasnega energetskega koridorja v 
obstoječem (ORL) objektu. Za nemoteno oskr-
bo etape 1 z energenti (medicinski plini in ele-
ktrično napajanje) je treba zagotoviti povezavo 
med obstoječim objektom, ki bo ob izgradnji 
zadnje etape sicer porušen.

8. Izravnavo nivoja med novo stavbo 1. etape in 

Predvideni prostori 5. nadstropja 
(rjavo je predvidena finalizacija)

»V februarju 2022 tako 
pričakujemo prve koristi 

od nameravane investicije, 
tj. pričetek delovanja dnevne 

bolnišnice, heliporta in 
povezovalnega hodnika do 

infekcijskega oddelka.«
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sedanjim ORL oddelkom. Projektirana kota 
finalnega tlaka pritličja etape 1 in obstoječe-
ga starega dela sta na isti višini. Višinska razli-
ka med zunanjim terenom in koto pritličja je 
premoščena z diferenčnimi stopnicami v avli 
ORL oddelka, zato je treba nivo pritličja novo-
gradnje in starega objekta v delu stopnišča iz-
ravnati.

9. Rušenje barak (skladišč) pred objektom tehnič-
nih služb zaradi zagotovitve ločenih transpor-
tnih poti pacientov in gradbiščnega prometa.

10. Podzemni rezervoar požarne vode na lokaciji 
pred urgentnim centrom. Predvidena je izgra-
dnja najmanj 120 m3 rezervoarja (bazena) s 
črpališčem za požarno vodo. Zaradi možnih iz-
padov oskrbe z vodo in/ali padcev tlaka se za 
požarno zaščito nove etape 1 predvidi novo 
zunanje hidrantno omrežje, ki se napaja iz re-

zervoarja požarne vode, nameščenega v zele-
nici vzhodno od objekta oddelka za infekcijske 
bolezni. Predvideno notranje hidrantno omrež-
je se uredi ločeno od omrežja sanitarne vode 
in se poveže neposredno na črpališče požarne 
vode.

11. Preureditev režima zapornic na celotnem kom-
pleksu bolnišnice. Z organizacijo gradbišča bo 
spremenjen sedanji prometni režim v bolni-
šničnem kompleksu. Zaradi tega je treba zago-
toviti nemotene dostope za vozila nujne medi-
cinske pomoči. Predvidoma bo potekal koridor 
za vozila nujne medicinske pomoči po cesti, ki 
povezuje UCC in krožišče na Kersnikovi ulici. Na 
izhodu iz kompleksa bolnišnice so nameščene 
dvižne zapornice, katerih delovanje bo treba 
prilagoditi spremenjenemu prometnemu re-
žimu. Vsa potrebna logistika bo predhodno 
usklajena z vodstvom UCC.

12. Dovoz in dostop do objekta infekcijskega od-
delka s severne strani. V času gradnje morajo 
biti zagotovljeni dostopi do vseh obstoječih 
objektov. V ta namen bo treba urediti začasni 
dovoz za reševalna vozila do objekta infek-
cijskega objekta. Dovozna površina mora biti 
asfaltirana, narejena na ustreznem nosilnem 
ustroju in obrobničena s cestnimi robniki.  

Zavedamo se, da bomo z vzpostavitvijo gradbišča 
za dobri dve leti otežili logistiko dosedanjega iz-
vajanja medicinskih dejavnosti na kompleksu bol-
nišnice, vendar namen investicije gotovo odtehta 
vse predvidene in nepredvidene nevšečnosti. Tako 
se tudi na tem mestu iz zornega kota vodenja pro-
jekta že vnaprej zahvaljujemo za nadaljnje pričako-
vano razumevanje in potrpljenje vseh udeležencev 
projekta, zaposlenih in uporabnikov bolnišnice, saj 
je predvideni cilj izgradnje etape 1 zares veličasten 
in vreden dosedanjega in prihodnjega vloženega 
truda. Ob tej priložnosti ob koncu leta želimo še 
bralcem tega prispevka vse najlepše v prihajajočem 
letu 2020.

Izgradnja četrtega kraka iz krožišča pred garažno hišo na 
Ipavčevo ulico 

Pogled iz severne smeri – Predvideno stanje kompleksa po 
izvedeni etapi 1 nadomestne novogradnje

»Zavedamo se, da bomo z vzpostavitvijo gradbišča 
za dobri dve leti otežili logistiko dosedanjega izva-
janja medicinskih dejavnosti na kompleksu bolni-
šnice, vendar namen investicije gotovo odtehta vse 
predvidene in nepredvidene nevšečnosti.«
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HITREJŠA OSKRBA BOLNIKOV 
OB SRČNEM INFARKTU 
Andrej Lipovšek, dr. med.
Kardiološki oddelek  

Ena letošnjih ključnih novosti 
na oddelku za kardiologijo je 
uvedba delovne pripravljenosti 
v laboratoriju za interventno di-
agnostiko, s katero smo začeli  
novembra 2019.  Po novem tako 
trikrat tedensko bolnikov iz Ce-
lja in širše okolice z domnevnim 
akutnim srčnim infarktom ni več 
treba prepeljati v UKC Maribor ali 
Ljubljano. S tremi usposobljenimi 

celjskimi zdravniki in enim gostu-
jočim zdravnikom iz UKC Maribor 
je delo, ki ga zaradi pomanjkanja 
kadra pred tem dalj časa nismo 
mogli uvesti, končno lahko zaži-
velo.
Pripravljenost je organizirana 
tako, da se delovna ekipa z de-
žurnim zdravnikom na čelu akti-
vira takoj, dostopni čas je 30 mi-
nut. Podatki kažejo, da je v Celju 
glavni dejavnik umrljivosti srčni 
infarkt, pri čemer leta ne igrajo 
velike vloge, saj infarkt prizadene 
tudi mlajše, zadnje čase pogosto 
osebe v 40-ih letih. Infarkta se ne 
da napovedati, zato je hiter odziv 
bistvenega pomena za prepre-
čitev najhujše posledice – smrti. 
Trikrat tedensko je zagotovljena 
oskrba bolnikov v popoldanskem 
času vse do 19.30 ure. Na ta način 
bolnik pride do pregleda in pose-
ga hitreje ter v domačem kraju. 

Manjša izguba časa pa 
pomembno prispe-
va k izboljšanju 
b o l n i k o v e g a 
p r e ž i v e t j a . 
Strokovno je 
povsem spre-
jemljiv tudi 
prevoz bolni-
ka v drugo bol-
nišnico, vendar 
to zahteva tudi 
prisotnost spremlja-
jočega zdravnika, s čimer 
je okrnjeno delo v domači bolni-
šnici.  

Za delo v laboratoriju za interven-
tno diagnostiko se v naši bolnišni-
ci usposabljata še dve zdravnici. 
Ko bosta usposobljeni za samos-
tojno delo, bomo začeli razmišlja-
ti celo o 24-urni pripravljenosti.
 
Sredi oktobra je bil dosežen še 
en mejnik celjske kardiologije. V 
celjski bolnišnici smo prvič   op-
ravili napredno obliko kardio-

»Po-
datki kažejo, da 

je v Celju glavni dejavnik 
umrljivosti srčni infarkt, pri 

čemer leta ne igrajo velike vloge, 
saj infarkt prizadene tudi mlajše, 

zadnje čase pogosto osebe v 40-ih 
letih. Infarkta se ne da napovedati, 

zato je hiter odziv bistvenega 
pomena za preprečitev 

najhujše posledice – 
smrti.«

»Po novem tako trikrat tedensko 
bolnikov iz Celja in širše okolice z do-
mnevnim akutnim srčnim infarktom 
ni več treba prepeljati v UKC Maribor 
ali Ljubljano.«

pulmonalnega oživljanja 
– VA-ECMO, to je zu-

najtelesni obtok 
z oksigenacijo 

krvi, s katero se 
lahko delno ali 
popolno nado-
mesti oslabelo 
delovanje pljuč 

in srca.

V letu 2019 se lah-
ko pohvalimo s še eno 

novostjo – pridobljenimi 
novimi prostori za izvajanje am-
bulantne specialistične kardiore-
habilitacije, ki zaokrožuje zgodbo 
ključnih pridobitev na oddelku za 
kardiologijo v SB Celje.

Življenje je potovanje,
za katerega nihče ne dobi zemljevida.

Vsakdo potuje po svoje in si sproti riše svoj zemljevid.
Vsaka risba je nov smerokaz za vse,

ki hodimo po poteh življenja.
Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja.

Srečno 2020 vam želi

kolektiv Urgentnega centra

»V letu 2019 se lahko pohvalimo 
s še eno novostjo – pridobljeni-
mi novimi prostori za izvajanje 
ambulantne specialistične kar-
diorehabilitacije, ki zaokrožuje 
zgodbo ključnih pridobitev na 
oddelku za kardiologijo v SB Ce-
lje.«
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Po prebolelem srčnem infarktu 
imajo bolniki možnost, da je nji-
hovo stanje po infarktu ustrezno 
strokovno spremljano. 
Kardiorehabilitacija omogoča 
celostno obravnavo pacienta, 
pri kateri se le-ta uči izboljšati ži-
vljenjski slog, seznani se z dejav-
niki tveganja. Bolnika ozavešča-
mo o njegovi bolezni in pomenu 
jemanja zdravil.
Kardiološki bolniki zahtevajo vse-
življenjsko oskrbo in rehabilitaci-
jo. S pridobitvijo ključnih novosti 
na oddelku celjske kardiologije 
smo zagotovili še hitrejšo, stro-
kovno podprto in celovito  oskr-
bo.Nov koronarograf

KARDIOLOŠKA REHABILITACIJA
Gordana Ravnak, dipl. m. s.
Kardiološki oddelek  

Bolezni srca in ožilja so še vedno vodilni 
vzrok umrljivosti, tako po svetu kot 
tudi v Sloveniji. Zdrav način življe-
nja in redna telesna aktivnost sta 
pomembna dejavnika tako v pri-
marni preventivi srčno-žilnih do-
godkov kot za preprečevanje po-
novitev po že prebolelem srčnem 
infarktu.

V Splošni bolnišnici Celje smo aprila 
2019 pričeli z izvajanjem kardiološke re-
habilitacije pri pacientih po prebolelem srč-
nem infarktu ter pacientih s srčnim popuščanjem. 
Sprva smo imeli začasne prostore v telovadnici od-
delka za medicinsko rehabilitacijo, od novembra 
2019 dalje pa kardiološka rehabilitacija poteka v 
novih prostorih v sklopu kardiološkega centra.

Kardiološka rehabilitacija zajema celovito obravna-
vo pacienta, kar vključuje ocenjevanje ogroženosti 
za ponovni srčni infarkt oziroma poslabšanje srčne 
funkcije pri pacientu s srčnim popuščanjem, dolo-
čene preiskave in preglede. Pri pacientu hkrati izva-

jamo zdravstveno vzgojno delo z oceno 
dejavnikov tveganja, kot so prehrana, 

gibanje, kajenje, stres zaradi prebo-
lele bolezni in njenega izida, visok 
krvni tlak, sladkorna bolezen, ...  
Pacientu svetujemo in ga ozave-
ščamo o zdravem načinu življe-
nja, poznavanju svoje bolezni in 

njenih posledic, pomenu rednega 
jemanja zdravil. Pripravimo mu in-

dividualni program rehabilitacije, za 
katerega si želimo, da ga prenese v svoje 

vsakdanje življenje med programom kardiolo-
ške rehabilitacije pri nas in po njenem zaključku.

Po navodilu zdravnika, glede na stanje pacienta, 
pripravi dipl. fizioterapevt za vsakega posamezni-
ka njemu primerno aerobno ‒ dinamično vadbo. 
Vsebina enourne vadbe je sestavljena iz uvodne-
ga merjenja krvnega tlaka in srčnega utripa. Sledi 
10-minutno  ogrevanje in nato približno  40 minut 
vadbe na kolesu oziroma  tekalni stezi. V ambulan-
ti poteka vadba nadzorovano s pomočjo spremlja-
nja EKG-krivulje na monitorju, da lahko ustrezno 

»Kardiološka 
rehabilitacija zajema 

celovito obravnavo pacien-
ta, kar vključuje ocenjevanje 

ogroženosti za ponovni srčni in-
farkt oziroma poslabšanje srčne 

funkcije pri pacientu s srčnim 
popuščanjem, določene 
preiskave in preglede.«
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Tudi v prihodnje nam bo poleg doseganja merlji-
vih objektivnih rezultatov zelo pomembno zado-
voljstvo pacientov, ki ga bomo vrednotili s poseb-
nim vprašalnikom.

Do sedaj so program zaključili štirje pacienti. Pri vseh 
smo ob zaključku opravili obremenitveno testiranje 
in ugotovili bistveno boljše rezultate telesne zmo-
gljivosti kot pred vključitvijo v proces kardiološke 
rehabilitacije. Z doseženimi rezultati smo izredno 
zadovoljni, tako zaposleni kot tudi naši pacienti.
Podatki, ki jih pri izvajanju programa beležimo, pa 
niso dragoceni samo v vsakodnevni klinični praksi, 
ampak so lahko tudi  bogat vir za znanstveno razi-
skovalno delo.

Trenutno nam velikost centra omogoča vključitev 
15 pacientov dnevno, naša ocena pa je, da bo pro-
gram potrebno razširiti na 20 obravnav dnevno. 
Vodstvo bolnišnice nam je z ureditvijo novih pro-
storov in nakupom opreme omogočilo, da lahko 
kardiološko rehabilitacijo opravljamo kakovostno.

Pri kardioloških pacientih je potrebna vseživljenj-
ska rehabilitacija,  zato si želimo, da bi zdrav način 
življenja in redna telesna aktivnost postala vodilo za 
vse paciente po zaključku v našem centru.

spremljamo odziv med aktivnim okrevanjem. Ob 
koncu sledijo raztezanje, umirjanje in ponovna kon-
trola krvnega tlaka ter srčnega utripa. Telesno vad-
bo nadzirajo zdravnik, fizioterapevt in diplomirana 
medicinska sestra. Priporočljivo trajanje kardiološke 
rehabilitacije je 36 vadb, ki jih posamezni pacient 
obiskuje dva- ali trikrat tedensko.

O začetnih vtisih in izkušnjah  smo se pozanimali 
pri pacientih, ki so že vključeni v program kardio-
loške rehabilitacije v bolnišnici. Njihova mnenja so 
zelo pohvalna in naklonjena  poteku programa. V 
tem času pridobivajo informacije glede svoje bolez-
ni, lažje ločijo težave, ki so povezane s strahom in 
tesnobo od težav, ki so povezane s samo boleznijo. 

»Po navodilu zdravnika, glede na stanje pacienta, 
pripravi dipl. fizioterapevt za vsakega posamezni-
ka njemu primerno aerobno - dinamično vadbo. 
Vsebina enourne vadbe je sestavljena iz uvodne-
ga merjenja krvnega tlaka in srčnega utripa. Sledi 
10-minutno  ogrevanje in nato približno  40 minut 
vadbe na kolesu oziroma  tekalni stezi.«

»O začetnih vtisih in izkušnjah  smo se pozanimali 
pri pacientih, ki so že vključeni v program kardio-
loške rehabilitacije v bolnišnici. Njihova mnenja so 
zelo pohvalna in naklonjena  poteku programa. V 
tem času pridobivajo informacije glede svoje bolez-
ni, lažje ločijo težave, ki so povezane s strahom in 
tesnobo od težav, ki so povezane s samo boleznijo.«      
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Virus gripe se širi z drobnimi kapljicami, ki jih oseba 
z gripo izloča pri kašljanju, kihanju in tudi pri go-
vorjenju. Kužne kapljice lahko zaidejo v usta ali nos 
oseb, ki se nahajajo v bližini obolelega. Manj po-
gost je prenos virusa preko kontaminiranih površin 
in predmetov. Oseba z gripo je kužna že dan pred 
pojavom bolezenskih znakov in še nekaj dni (tri do 
pet) po začetku bolezni. Nekateri ljudje, posebej 
majhni otroci in osebe z oslabljenim imunskim sis-
temom, so lahko kužni tudi dlje časa. Inkubacijska 
doba je v povprečju en do tri dni.

Težji potek bolezni najbolj ogroža otroke, mlajše 
od dveh let, in ljudi, ki so starejši od 65 let, ter kro-
nične bolnike (pljučne in srčno-žilne bolezni, rak, 
bolniki na dializnem zdravljenju, sladkorni bolniki) 
in nosečnice. Znano je, da se leto dni po preboleli 
gripi značilno poveča tveganje za akutni miokardni 
infarkt. 
Cepljenje proti sezonski gripi je dokazano najbolj 
učinkovit ukrep za preprečevanje obolevnosti in 

CEPLJEN SEM! GRIPA, ADIJO!
Dr. Tanja Selič Kurinčič, dr. med., mag. Alenka Petrovec Koščak, dipl. sanit. inž., Majda Hrastnik, dipl. m. s.
Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb 

Poleg cepljenja na infekcijskem oddelku se je letos 
cepljenje izvajalo tudi po nekaterih bolnišničnih 
oddelkih
 
Gripa je zelo nalezljiva akutna virusna okužba dihal, 
ki jo povzročajo virusi gripe. Vsi ljudje smo dovzetni 
za gripo. Ta lahko poteka kot blaga okužba zgornjih 
dihal ali kot težko potekajoča pljučnica, včasih lah-
ko oseba z gripo tudi umre. Vsako leto za gripo zboli 
približno 10 % prebivalcev.

Znaki gripe se pojavijo v enem do treh dni po okuž-
bi. Pojavijo se visoka telesna temperatura, občutek 
mrazenja, suh dražeč kašelj, bolečine v mišicah in 
kosteh, glavobol in izrazita izčrpanost. Nekateri 
ljudje bruhajo ali imajo drisko, kar je pogosteje pri 
otrocih. Simptomi in znaki gripe navadno trajajo do 
tedna dni, dražeč kašelj se lahko nadaljuje tudi več 
tednov. Kot zaplet gripe lahko nastopijo bakterijska 
pljučnica, okužba ušes, sinusov in poslabšanje kro-
ničnih obolenj.

»Oseba z gripo je kužna že dan pred pojavom bole-
zenskih znakov in še nekaj dni (tri do pet) po začet-
ku bolezni. Nekateri ljudje, posebej majhni otroci in 
osebe z oslabljenim imunskim sistemom, so lahko 
kužni tudi dlje časa.«

Neumorna Anica Majcen 
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»Cepljenje proti se-
zonski gripi je dokazano 

najbolj učinkovit ukrep za 
preprečevanje obolevnosti in 

zapletov, ki so lahko posledica 
gripe. Zaščita se vzpostavi 
približno dva tedna po ce-

pljenju.«

zapletov, ki so lahko posledica gripe. Zaščita se 
vzpostavi približno dva tedna po cepljenju. Po 
enem letu je zaščita lahko že prenizka, zato je tre-
ba cepljenje vsako leto ponoviti. Glede na to, da je 
veliko različnih virusov gripe, pa cepivo ščiti proti 

štirim virusom, za katere razi-
skovalci predvidevajo, da 

bodo v sezoni krožili. 
Cepivo je mrtvo in ne 
povzroča gripe. Zašči-
ta s cepivom je okoli 
70-odstotna, vendar 
je treba vedeti, da če 
kljub cepljenju zbo-

limo, poteka gripa v 
blažji obliki in z manj za-

pleti.

Katera so zmotna mnenja o cepljenju proti gripi:
• Ali lahko cepivo povzroči gripo? Ne, ker je mrtvo.
• Ali je boljše, da zbolim za gripo ali da se cepim? 

Ker lahko gripa povzroči resne zaplete, je zelo 
pomembno, da se cepimo in jo s tem prepreči-
mo oz. pomembno omilimo.

• Zakaj se nekateri počutijo slabo po cepljenju? V 
redkih primerih se lahko po cepljenju pojavijo 
neželeni učinki, kot so rdečina, bolečina in otek-
lina na vbodnem mestu, rahlo povišana telesna 
temperatura, glavobol in bolečine v mišicah. Ti 
znaki se pojavijo običajno takoj po cepljenju in 
trajajo en do dva dneva, nato izzvenijo.

• Kako je z resnimi reakcijami na cepivo? Resne 
alergijske reakcije se pojavijo izredno redko. 
Običajno nastopijo nekaj minut ali ur po ceplje-
nju.

Poleg cepljenja je v času epidemi-
je gripe priporočljivo tudi skrbno 
umivanje rok, izogibanje osebam 
z gripo, ustrezna higiena kašlja in 
drugi osnovni higienski ukrepi.
Precepljenost v Sloveniji je še 
vedno zelo nizka v primerjavi s 
cilji Svetovne zdravstvene orga-
nizacije, ki priporoča 75-odstotno 
precepljenost ogroženih skupin. 
Zaradi narave svojega dela smo 
zdravstveni delavci in ostali de-
lavci v zdravstvu boj izpostavljeni 
okužbi in seveda lahko prav tako 
zaradi narave svojega dela okuži-
mo paciente in tudi svoje domače. 
Največ lahko naredimo s tem, da 

njihov stik z nami zanje ne predstavlja dodatnega 
tveganja. Zato Svetovna zdravstvena organizaci-
ja priporoča, da se cepijo vsi zdravstveni delavci. V 
Splošni bolnišnici Celje si zato želimo, da bi se za-
posleni v čim večjem številu cepili proti sezonski 
gripi. 

V ta namen smo v letošnjem letu želeli cepljenje 
približati zaposlenim tako, da smo poleg redno raz-
pisanih terminov na oddelku za infekcijske bolezni 
in vročinska stanja cepljenje ponudili tudi na posa-
meznih oddelkih. Skupaj z Nacionalnim inštitutom 
za javno zdravje in vodstvom Splošne bolnišnice 
Celje smo cepljene zaposlene simbolično nagradili 

»Katera so zmotna mnenja o cepljenju proti gripi: - 
Ali lahko cepivo povzroči gripo? Ne, ker je mrtvo.«

Vodstvo bolnišnice, oddelka in SPOBO so bili cepljeni med 
prvimi
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s priponko in pisalom. Oddelek, ki je dosegel najviš-
jo precepljenost, bomo še dodatno nagradili.

V letošnjem letu smo skupaj uspeli premakniti mejo 
precepljenosti! Če se je v zadnjih petih letih cepilo v 
naši bolnišnici od 12 do 16,5 % zaposlenih, nas je v 
letošnjem letu cepljenih proti gripi 28 %.  Med po-
sameznimi skupinami smo cepili kar 59,5 % zdravni-
kov, nižji delež cepljenih je med zaposlenimi v zdra-
vstveni negi (21,1 %).

V tabeli prikazujemo oddelke, ki so dosegli precep-
ljenost 40 % in več.

ODDELEK % CEPLJENIH
ODDELEK ZA PATOLOGIJO IN 
CITOLOGIJO

57,1

ODDELEK ZA NUKLEARNO 
MEDICINO

45,5

ODDELEK ZA KIRURGIJO 
ROKE, PLASTIČNO IN 
REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO

45,5

ODDELEK ZA INTENZIVNO 
INTERNO MEDICINO

78,4

ODDELEK ZA ANGIOLOGIJO, 
ENDOKRINOLOGIJO IN 
REVMATOLOGIJO

40,1

KARDIOLOŠKI ODDELEK 43,0
ODDELEK ZA BOLEZNI PREBAVIL 50,0
ODDELEK ZA INFEKCIJSKE 
BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA

73,1

Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
se zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi cepljenja, še 
posebej Anici Majcen in Mihu Simonitiju.

Naslednje leto nas čakajo novi izzivi z upanjem, da 
presežemo letošnjo uspešno kampanjo za cepljenje 
zaposlenih. 

Naj veselje, sreča za božič vam cvetita,
naj ves čas vam zdravje, smeh iz oči žarita!
Leto, ki prihaja, uspešno naj bo, plodno,
delovno okolje pa karseda ugodno!
Še najbolj pa le lastne želje naj veljajo,
večji vpliv na vaše življenje naj imajo!

Lep božič in vse dobro v novem letu 2020
vam želi SZSVS – sindikat zavoda SB Celje

   Matej Velenšek 

Slogan letošnje akcije – Cepljen sem! Adijo gripa!

»V letošnjem letu smo skupaj uspeli premakniti 
mejo precepljenosti! Če se je v zadnjih petih letih 
cepilo v naši bolnišnici od 12 do 16,5 % zaposlenih, 
nas je v letošnjem letu cepljenih proti gripi 28 %.  
Med posameznimi skupinami smo cepili kar 59,5 % 
zdravnikov, nižji delež cepljenih je med zaposlenimi 
v zdravstveni negi (21,1 %).«
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SVETOVNI DAN KOPB 
Katja Triller, dr. med.
Kardiološki oddelek  

Letošnji svetovni dan kronične obstruktivne pljučne 
bolezni (KOPB) je potekal  v sredo, 20. 11. 2019, pod 
geslom »Združeni, da ustavimo KOPB!«. V znamenju 
slogana smo v SB Celje skupaj z Društvom pljučnih 
in alergijskih bolnikov prvič postavili informativno 
stojnico, na kateri smo obiskovalcem omogočili 
merjenje pljučne funkcije,  odgovarjali na vprašanja 
o KOPB in drugih boleznih, ki so povezane s kaje-
njem ter podajali nasvete, kako prenehati s kaje-
njem.

KOPB je po podatkih svetovne zdravstvene organi-
zacije četrti najpogostejši vzrok smrti, statistika pa 
kaže, da bo kmalu na visokem tretjem mestu. V Slo-
veniji naj bi bilo med 50.000 in 100.000 bolnikov s 
KOPB.
V našem okolju je daleč najpogostejši vzrok te bo-
lezni vdihavanje cigaretnega dima, sicer pa jo lahko 
povzroča tudi vdihavanje drugih škodljivih delcev v 
zraku (npr. delo v rudniku, smog, …).  Najpomemb-
nejša je preventiva, saj je bolezen neozdravljiva. Ve-
liko truda bi bilo treba vložiti v to, da mladi ne bi 
pričeli kaditi, ter da bi kadilci s kajenjem prenehali.
KOPB navadno odkrijemo pri kadilcih, starejših od 

40 let.  Prva težava, ki jo bolnik čuti, je težka sapa 
ob naporu (npr. hoja po stopnicah do drugega ali 
tretjega nadstropja). Bolniki, ki večjih telesnih na-
porov nimajo, ker večino časa presedijo (doma ali 
v avtomobilu), opazijo to težavo razmeroma pozno. 
Poleg težke sape sta za bolezen značilna še kašelj 
in izkašljevanje rumenega ali rjavkastega izmeč-
ka.  Ker se pljuča ne obnavljajo, je pomembno, da 
bolezen ugotovimo v zgodni fazi. V Sloveniji lahko 
v večini zdravstvenih domov opravimo merjenje 
pljučne funkcije. Če ima kadilec težave s težko sapo 
in kašljem, ga lahko njegov izbrani zdravnik napoti 
v referenčno ambulanto, kjer opravijo spirometrijo, 
po potrebi pa takega bolnika izbrani zdravnik napo-
ti naprej k pulmologu za potrditev diagnoze KOPB. 
Ne smemo pa pozabiti, da so kadilci nagnjeni tudi 
k drugim boleznim, zato je pri njih težka sapa ob 
naporu lahko znak tudi drugih bolezni (koronarna 
bolezen, rak pljuč, določene intersticijske pljučne 
bolezni itd.).
Naša prva informativna stojnica je bila po naših 
ocenah zelo uspešna, saj sta 
medicinski sestri  Mirjana 
Kralj Coha iz SB Celje in 
Marjana Bratković, upo-
kojena med. sestra iz  
UKPA Golnik, ki je bila 
prisotna kot predstav-
nica Društva pljučnih 
in alergijskih bolnikov, 
na dveh prenosnih spi-

»Ker se pljuča 
ne obnavljajo, je 

pomembno, da bolezen 
ugotovimo v zgodni fazi. 
V Sloveniji lahko v večini 

zdravstvenih domov opravi-
mo merjenje pljučne 

funkcije.«

»KOPB navadno odkrijemo pri kadilcih, starejših od 
40 let.  Prva težava, ki jo bolnik čuti, je težka sapa ob 
naporu (npr. hoja po stopnicah do drugega ali tret-
jega nadstropja). Bolniki, ki večjih telesnih naporov 
nimajo, ker večino časa presedijo (doma ali v avto-
mobilu), opazijo to težavo razmeroma pozno.«
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nike, da pri vsakodnevnem delu z bolniki pogosteje 
opozarjajo na nevarnost kajenja in pomen opušča-
nja kajenja.  Na tem mestu ponovno opozarjamo 
tudi na dejstvo, da je kajenje v javnih prostorih in 
v neposredni okolici zdravstvenih ustanov z zako-
nom prepovedano. 

rometrih v samo štirih urah opravili 60 spirometrij. 
Približno tretjina opravljenih meritev je pokazala 
spremembe v pljučni funkciji. Tem osebam smo 
svetovali pregled pri pulmologu ter seveda opusti-
tev kajenja.
 
Zaradi velike pogostnosti KOPB in velikega števila 
kadilcev v Sloveniji (24 % odraslih prebivalcev) je 
svetovni dan KOPB tudi medijsko zanimiv. Naš stoj-
nico so si ogledali novinarji Radia Celje, TV Velenje 
ter Vala 202.

Pulmologi ter Društvo pljučnih in alergijskih bol-
nikov Slovenije ob tej priliki apeliramo na vse za-
poslene v naši bolnišnici, da bi zaradi skrbi za lastno 
zdravje in seveda zaradi zgleda našim bolnikom in 
prebivalcem naše regije poskušali zmanjšati število 
kadilcev med zaposlenimi. Hkrati naprošamo zdrav-

VEČGLAVI DISKUSIJSKI MIKROSKOP – 
DARILO ZVEZE SLOVENSKIH DRUŠTEV ZA BOJ 
PROTI RAKU CITOLOŠKEMU LABORATORIJU 
SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE

Prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med.
Oddelek za patologijo in citologijo

Slovensko društvo za boj proti 
raku je bilo ustanovljeno 1. apri-
la 1971. Namen društva je bil 
osveščati prebivalstvo o raku, 
prvih znakih te bolezni in o zdra-
vem načinu življenja, s čimer je 
mogoče zmanjšati obolevnost in 
posredno tudi umrljivost za ra-
kom. Kmalu zatem so po Sloveniji 
začela delovati regijska društva, 
ki so se leta 1984 povezala v Zve-
zo slovenskih društev za boj proti 
raku. Danes je vanjo vključenih 11 
društev po vsej Sloveniji. 
Cilji Zveze, ki je med nevladnimi 
organizacijami najstarejša in naj-
pomembnejša nosilka preventive 

raka, so: 
1. Izobraževanje raznih ciljnih 

skupin o učinkovitejšem 
preprečevanju zbolevanja in 
čim prejšnjem odkrivanju ra-
kavih bolezni.

2. Zagovorništvo: opozarjati zdra-
vstveno politiko na tiste po-
manjkljivosti, ki bi jih morali 
urediti za učinkovitejše obvla-
dovanje bremena raka.

3. Povezovanje z  regijskimi 
društvi za boj proti raku in 
drugimi nevladnimi organi-
zacijami na področju obvla-
dovanja raka v domovini in 
tujini.

4. Zbiranje sredstev za izvajanje 
programov in delovanje Zve-
ze ter za druge potrebe na 
področju obvladovanja raka.

Že od leta 1990 z novoletno ak-
cijo zbirajo sredstva za nakup 
opreme, ki izboljša obravnavo 
bolnikov z rakom, v zadnjih letih 
predvsem tiste opreme, ki izbolj-
ša odkrivanje bolnikov v prese-
jalnih programih ZORA, DORA in 
SVIT. V letu 2015 je Zveza zbrana 
sredstva namenila Splošni bolni-
šnici Celje za nakup kolonoskopa 
za izvajanje kolonoskopij v okviru 
državnega presejalnega progra-
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Vsi si želimo živeti veselo 
in varno in vsi lahko 
pomagamo, da bi ta svet 
postal boljši. V svojih 
srcih moramo hraniti 
prostor za ljubezen in 
pozornost do drugih bitij. 
Vedno moramo deliti vse, 
kar imamo, in podpreti 
ljudi, s katerimi slabo 
ravnajo.”
(Yoko Ono Lennon)

Delajmo tako v letu 
2020 in bodimo srečni!

COB

ma Svit. Z zadnjo novoletno akcijo 
pa je v letu 2019 zbrana sredstva 
namenila nakupu večglavega di-
skusijskega mikroskopa za citolo-
ški laboratorij Splošne bolnišnice 
Celje, v okviru katerega izvajamo 
tudi državni presejalni program 
Zora. Letno pregledamo več kot 
40.000 brisov materničnega vratu 
iz ginekoloških ambulant celjske 
regije in številnih ambulant iz 
drugih regij. 

Večglavi diskusijski mikroskop je 
za naš kolektiv pomembna prido-
bitev, saj lahko z  njim istočasno 
mikroskopira več udeležencev, 
kar je pomembno predvsem pri 

Na slavnostni seji Zveze slovenskih društev za boj proti raku so nam svečano pre-
dali simbolični bon

 

zapletenih, diagnostično tež-
kih primerih in v situacijah, ko 
mnenja o diagnozi niso enotna. 
Vsak dan tako s presejalci sku-

paj pregledamo vse brise, ki so 
zahtevni in terjajo poglobljeno 
razpravo. Uporaba večglavega 
mikroskopa je nepogrešljiva tudi 
v izobraževalnem procesu speci-
alizantov in tehnikov.

Pobudnica zbiranja sredstev za 
nakup mikroskopa je bila Tatja-
na Škornik Tovornik, regijska ko-
ordinatorica programa Svit na 
Celjskem in promotorka zdravja 
na Nacionalnem inštitutu za jav-
no zdravje. Na slavnostni seji 6. 
3. 2019 ji je Zveza slovenskih dru-
štev za boj proti raku podelila zla-
to plaketo za zasluge na področju 
boja proti raku, nam pa so na tej 
seji predali simbolični bon za na-
kup mikroskopa, ki ga od junija že 
redno uporabljamo.
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RDEČI NOSKI PRAZNOVALI 
15. ROJSTNI DAN
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi 

Petnajst let delovanja so Rdeči 
noski proslavili na svoj način, z 
glasbeno-humornim tuširanjem 
bolniških hodnikov in mini preds-
tavami klovnov zdravnikov. Prip-
ravili so jih v bolnišnicah, v katerih 
se zdravijo bolni otroci, nanje pa 
so poleg otrok povabili tudi njiho-
ve starše ter bolnišnično osebje, s 
katerim sodelujejo. Tudi pri nas je 
v petek, 4. oktobra, po hodnikih 
ob spremljavi ukulel in harmoni-
ke odmeval znani napev, pacienti 
pa so se ustavljali in obračali za 
nenavadno parado Pestrega or-
kestra, ki je svojo pot zaključil v 
predavalnici. Tam je bila na vrsti 
prava predstava. Smeh in razigra-
nost sta hitro prevzela vse, tudi 
najbolj bolne otroke. In tako je 
v naši bolnišnici že zadnjih de-
vet let, ko klovni zdravniki vsak 
četrtek na oddelkih, na katerih 
se zdravijo otroci, opravijo klov-
novsko vizito. In kot jim je v čestit-
ki povedala Eva Šoster Križnik, na-
mestnica predstojnice otroškega 
oddelka, je po njihovem obisku 
vizita pravih zdravnikov prijetnej-
ša in lažja. 

V petnajstih letih se je število klov-
nov zdravnikov, ki redno delujejo 
v 31 rednih in specialnih progra-
mih Rdečih noskov, s 4 povečalo 
na 20. Letno opravijo skoraj 1000 
klovnovskih vizit in tako obiščejo 
več kot 50.000 otrok in odraslih.  

Društvo Rdeči noski je del med-
narodne organizacije Red Noses 
International, v kateri sodeluje 
in izmenjuje izkušnje deset par-

Pester orkester je na polikliniko prinesel sonce

Predstava za male in velike

Rojstnodnevno torto je pojedla kar Biserka sama
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Vse najboooljše!

Že devet let barvajo četrtke na oddelkih, na katerih se zdravijo otroci

tnerskih organizacij. V Slovenijo 
je idejo pripeljala prva slovenska 
diplomirana klovnesa Eva Š. Ma-
urer, ki je prepoznala plemeniti 
pomen dela klovna v bolnišnici 
in ustanovila društvo Rdeči noski. 
Novi in stari člani se redno izo-
bražujejo v Mednarodni šoli za 
humor, ki deluje v okviru medna-
rodne organizacije, prav tako je v 
domeni Red Noses International 
tudi certificiranje za opravljanje 
dela bolnišničnega klovna.

Skozi teh petnajst let smo smisel 
dela bolnišničnega klovna pre-
poznali tudi Slovenci, zato jim 
na široko odpiramo vrata tudi v 
druge ustanove, kot so domovi za 
upokojence, azilni domovi, hospi-
ci, … da tudi tam pomagajo širiti 
dobro voljo, življenjski pogum in 
radost!

 

 

Drage sodelavke, dragi sodelavci. 
 

Kdor išče le dobro v ljudeh in k temu 
dodaja, ima sreče na pretek. 

 

Naj vas sreča spremlja celo leto 2020. 

Irma Kovač 
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OBISK OSNOVNOŠOLCEV V 
URGENTNEM CENTRU CELJE
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi 

Na Osnovni šoli Frana Roša so se učenci višjih razre-
dov letos v okviru razširjenega šolskega programa 
seznanjali s službami, ki zagotavljajo prvo pomoč 
državljanom, ko jo ti potrebujejo. Tako so želeli po-
leg policistov in gasilcev obiskati tudi našo urgen-
co. Ker se v bolnišnici zavedamo, da je potrebnega 
še veliko ozaveščanja družbe o pomenu urgentne 
zdravstvene službe, njeni vlogi in posledicah zlorab 
tega instituta, smo se odločili, da jim predstavimo 
svoje delo. Zakaj ravno otrokom? Zato, ker so odprti 
za nova spoznanja, neobremenjeni s stereotipi, ker 
bodo to, kar so videli in spoznali, zagotovo prenesli 
tudi naprej, v svoje družine, sošolcem, prijateljem.
Konec septembra nas je tako obiskala skupina učen-

cev od 7. do 9. razreda. Sprejel jih je predstojnik ur-
gentnega centra Andrej Strahovnik in jim na kratko 
razložil osnovni princip delovanja urgentne zdra-
vstvene službe ter jim predstavil nekaj svojih sode-
lavcev. Ogled reševalnega vozila je bil zanje prav 
posebno doživetje, kajti niso si ga ogledali le od zu-
naj in na daleč, ampak so smeli vanj tudi vstopiti in 
si ogledati vso opremo, ki jo reševalci potrebujejo 
za nudenje prve nujne medicinske pomoči na tere-
nu. Ob tem so na hitro ponovili še to, kaj lahko nare-
dijo. V urgentnem centru so si ogledali še ambulan-
to splošne nujne medicinske pomoči, reanimacijsko 
sobo in CT diagnostiko. Svoje delo so jim predstavili 
tudi mavčarji, ki so enemu od njih naredili mavčno 

Osnovnošolci na obisku v UCC

Ogled reševalnega vozila

Prikaz reševanja iz visokih stavb brez dvigal

V sobi za reanimacijo
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opornico. Še preden se je mavec dobro posušil, so 
na hitro pokukali še v septično operacijsko dvorano. 

Mladi so z veliko zvedavosti spremljali vse, kar smo 
jim pokazali. Imeli so veliko vprašanj, ob radiolo-
ških slikah pa so pokazali tudi že nekaj osnovnega 
znanja o anatomiji človeškega telesa. Poslovili so se 
dobre volje, polni vtisov o dejavnosti, ki je do zdaj 
niso videli od blizu. Nekaj so jih delili tudi z nami.  

V ponedeljek, 25. 11. 2019, smo nekateri učenci naše 
šole, Osnovne šole Frana Roša, obiskali Urgentni 
center Celje in si ga ogledali. 

Najprej nas je pozdravil vodja urgentnega centra, 
nato pa nam je še predstavil nekatere svoje sodelav-
ce, npr. reševalca, medicinsko sestro, zdravnico. Po 
kratkem sprejemu smo si ogledali reševalno vozilo. 
Vanj smo lahko stopili in si ogledali nekatere medi-
cinske pripomočke, kot so reševalni vozički, mize, de-
fibrilator ... Vsedla sem se tudi na reševalni stol, ki ga 
reševalci uporabljajo, kadar rešujejo poškodovance 
iz višjih nadstropij. Nato smo si ogledali t. i. recepci-
jo, sprejemni prostor ter nekatere ambulante, kot so: 
internistična, nujna oz. prva pomoč ... Ogledali smo 
si tudi mavčarno ter operacijsko dvorano. Pred vsto-
pom vanjo smo si morali nadeti zaščito pred bakte-
rijami, to so: kapa, prevleka za čevlje ter maska za 
usta. V operacijski dvorani smo srečali tudi kirurga. 

Zanimivo mi je bilo, ker sem ugotovila, da ima ur-
gentni center toliko različnih prostorov, in da je delo 
vseh delavcev zelo težko in naporno. Presenetila me 
je pestrost dela, njihovo delo sedaj zelo cenim. 

Melinda

V mavčarni smo oskrbeli zlomljeno roko

Kljub prisotnosti učiteljic, so mladi naglas razmišljali, kako 
prav bi včasih prišel mavec na roki

Zahvaljujem se vsem delavcem Urgentnega centra 
Celje, ki so nam predstavili delo na urgentnem cen-
tru. 
Zelo me je pritegnil ogled reševalnega vozila in 
predstavitev dela reševalcev. Zanimivo mi je bilo, da 
so nam predstavili »life pack« in reševanje v stolpni-
ci. V osrčju urgence (reanimacijska soba) so večkrat 
povedali, da si delijo delo glede na izobrazbo in vlo-
go zdravnika, in da tam poskušajo skoraj mrtvega 
narediti dovolj stabilnega, da ga lahko premestijo v 
drug del bolnišnice. 
Najbolj mi je bilo všeč, ko so sošolcu naredili mavec 
in ga nato odstranili s škarjami. Izvedel sem marsikaj 
novega.

Maj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Sreča je čudežni prah, 
              ki ga narava iz svojih 

              angelskih rok strese v naše 
              naročje, da ga čuvamo in 

              negujemo z medsebojno toplino 
              in razumevanjem ter s prijateljsko iskrenostjo. 

 
              Veliko takega čudežnega prahu vam želimo, da z njim 

              premostili boste vse, kar je sicer za vas predaleč. 
 

            
             Kolektiv Otroškega oddelka 



V ponedeljek sem bil z nekaterimi učenci naše šole v 
bolnišnici v Celju.
Najprej smo si na urgentnem centru ogledali reševal-
no vozilo. V njem je bilo veliko cepiv, mask, trakov... 
Obiskali smo tudi mavčarja, ki mi je ovil roko. Bilo 
mi je neudobno, saj se nisem mogel premikati. Pri 
kirurgu smo si morali nadeti zaščitne maske in kape 
zaradi potrebne sterilnosti. Nadeli smo si jih, saj smo 
tako preprečili vstop bacilov v operacijsko sobo, kjer 
nas je sprejel kirurg. 
V bolnišnici mi je bilo všeč, saj sem spoznal veliko no-
vih stvari, bili smo del njihovega aktivnega dela.

Jure

V urgentnem centru smo se imeli zelo fino, saj smo 
spoznali, kako težko je delo zdravnika. Ogledali smo 
si različne naprave in se o njih pogovorili. Zanimivo 
je bilo tudi videti, kako se na roko namesti mavec in 
naš sošolec ga je tudi preizkusil imeti na roki. Najprej 
pa smo izvedeli malo več o reševalnih vozilih.
Bilo je zanimivo in sama bi ta ogled zopet ponovila.

Hannah Ana 

Hiter pogled v operacijsko sobo

V urgentnem centru sem spoznala veliko novih in 
tudi zanimivih stvari.
Ogledali smo si različne sobe, v katerih pacientom 
nudijo prvo pomoč. Sošolcu so na roko dali gips, 
odšli smo v reševalno vozilo, operacijsko sobo, mav-
čarno, na hodniku pa je bilo tudi veliko pacientov. 
Ob prihodu so nas sprejeli: reševalec, medicinska se-
stra in dva zdravnika. Obisk mi je bil zanimiv, saj sem 
se naučila veliko novih stvari.
Po poklicu nikoli ne bi bila zdravnica, a sem se ob 
ogledu zelo zabavala.                                                                                      

                            Lina

34 TO JE SBC
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POSLOVNI REZULTAT BOLNIŠNICE 
V OBDOBJU 1–9 2019
Vesna Lavrič, mag. posl. ved
Sektor za finance in računovodstvo

Bolnišnica je v obdobju 1–9 2019 dosegla 87,4 mio prihodkov in 88,2 mio odhodkov. Tako je letni finanč-
ni načrt na strani prihodkov v devetih mesecih realizirala s 75,37 odstotki. V enakem obdobju je bila reali-
zacija odhodkov 76,06 odstotkov. 

Opis FN 2019 FN 1-9 2019 REALIZACIJA 
1-9 2019

Razlika  
REAL. – FN
 1-9 2019

Prihodki javna služba 112.245.767 84.184.325 84.851.105 666.779
Prihodki tržna dejavnost 3.611.000 2.708.250 2.474.152 -234.098
Finančni prihodki 16.000 12.000 6.652 -5.348
Drugi prihodki 37.000 27.750 54.580 26.830
Prevrednotovalni prihodki 100.000 75.000 59.594 -15.406
SKUPAJ PRIHODKI 116.009.767 87.007.326 87.446.082 438.756
Stroški dela 66.933.264 50.199.948 50.775.983 576.035
Stroški materiala 30.104.100 22.578.075 23.445.669 867.594
Stroški storitev 12.949.879 9.712.409 9.490.835 -221.574
Amortizacija 5.545.525 4.159.144 4.159.144 0
Drugi stroški 190.000 142.500 137.309 -5.191
Finančni odhodki 12.000 9.000 24.743 15.743
Drugi odhodki 85.000 63.750 66.062 2.312
Prevrednotovalni odhodki 190.000 142.500 142.865 365
SKUPAJ STROŠKI 116.009.767 87.007.326 88.242.611 1.235.284

PRIHODKI - STROŠKI 0 0 -796.529 -796.529

V obdobju 1-9 2019 je zabeležen presežek odhodkov nad prihodki v višini 796.529 eur, kar pomeni, da je 
delež rezultata poslovanja v prihodkih negativen, in sicer za 0,9 odstotka.
Na prihodkovni strani javna služba beležimo veliko povišanje prihodkov v primerjavi s finančnim načrtom, 
in sicer za 666.779 eur. 

Presežek odhodkov nad finančnim načrtom je imel ob zaključku devetih mesecev negativen učinek na 
poslovanje, saj je presežek stroškov dela v višini 576.035 eur. To veliko povišanje izvira iz spremenjene 
zakonodaje, in sicer: 

- masovni dvig plač zaposlenih na delovnih mestih nad 26 plačilnim razredom (dodatno 2 plačilna 
razreda; z začetkom izplačevanja 1. 1. 2019 (1 PR) in 1. 11. 2019 (1 PR)),

- dvig dodatkov za nočno, praznično in nedeljsko delo s 1. 9. 2019,
- dvig stroška za neenakomerni delovni čas (poleg dodatka za šesti in sedmi dan se določi plačilo 

dodatka tudi za vsak nadaljnji zaporedni delovni dan),
- izplačilo regresa v višini minimalne plače 886,63 oz. za zaposlene v 18. PR in nižje je bilo izplačilo 

1.050,00 eur,
- sprememba premij za dodatno kolektivno prostovoljno zavarovanje (določene v Sklepu o uskladi-

tvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence),
- sezonski vpliv nižji prihodkov zaradi poletnih mesecev.
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Presežek stroškov materiala je v višini 867.597 eur, kar skupaj predstavlja 1,24 odstotka letnega finančnega 
načrta. 
V nadaljevanju je preglednica povišanja stroškov pri zdravilih in zdravstvenem materialu, skupaj z me-
dicinskimi plini. Povišanje stroškov omenjenih materialov je v skladu z dvigom obsega dela (programa). 
Glede na zabeleženo povišanje na prihodkovni strani na realizaciji javne službe je normalna posledica tudi 
na odhodkovni strani. Na postavkah plina za ogrevanje in elektrike prav tako beležimo povišane stroške, 
kar je posledica dviga cen na trgu, na kar bolnišnica nima vpliva. 

Negativen vpliv na rezultat imajo tudi neplačane storitve iz akutne obravnave, ki se še vedno izkazujejo v 
višini kar 1,2 mio eur.     

V prvih devetih mesecih poslovnega leta 2019 je bila bolnišnica nelikvidna kot tudi večino leta 2018. S 
plačilom obveznosti do dobaviteljev smo v enakem obdobju zamujali od 22 do 28 dni.

Stroški materiala FINANČNI
NAČRT
2019

FINANČNI
NAČRT
JAN-SEP
2019

REALIZACIJA
JAN-SEP
2019

INDEKS
R/FN
JAN-SEP

  01-00 B1 ZDRAVILA 12.023.200 9.017.400 9.620.360 106,69
  01-01 B2 ZDRAVSTVENI MATERIAL 12.596.300 9.447.225 9.620.464 101,83
  01-02 B3 MEDICINSKI PLINI 152.000 114.000 110.357 96,80
  01-03 B4 ZDRAVSTVENI MAT.PRETEČENI ROK, KALO, INVEN.RAZL 21.000 15.750 34.715 220,41
  01-04 B5 RABATI, SKONTI, POPUSTI -82.000 -61.500 -143.671 233,61
01 B ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL Z MED.PLINI 24.710.500 18.532.875 19.242.225 103,83
 02-00 C1 ŽIVILA 950.000 712.500 725.724 101,86

02 C ŽIVILA 950.000 712.500 725.724 101,86
  03-00 D1 MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE 269.000 201.750 198.288 98,28
03 D VZDRŽEVANJE 269.000 201.750 198.288 98,28
  05-00 F1 PLIN 1.493.500 1.120.125 1.187.205 105,99
  05-01 F2 ELEKTRIKA 154.300 115.725 166.648 144,00
 05-02 F3 VODA 245.000 183.750 175.776 95,66
 05-03 F4 OSTALA KURIVA 2.000 1.500 938 62,56

05 F ENERGIJA, VODA 1.894.800 1.421.100 1.530.568 107,70
  07-00 H1 MATERIAL ZA ROBOTSKO KIRURGIJO 520.000 390.000 324.916 83,31
  07-01 H2 PISARNIŠKI MATERIAL 411.000 308.250 316.662 102,73
  07-02 H3 POTROŠNI MATERIALI 868.800 651.600 725.411 111,33
  07-03 H4 PRALNA, ČISTILNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 255.000 191.250 186.758 97,65
  07-04 H5 OSTALI MATERIALNI STROŠKI 225.000 168.750 195.117 115,63
07 H  STROŠKI OSTALIH MATERIALOV 2.279.800 1.709.850 1.748.864 102,28

Skupaj 30.104.100 22.578.075 23.445.669 103,84

JAN 19 FEB 19 MAR 19 APR 19 MAJ 19 JUN 19 JUL 19 AVG 19 SEPT 19 OKT 19 NOV 19 DEC 19
Skupaj v 
letu 2019

ocena leto 
2020

Povišanje regresa 100.000 100.000
Povišanje premije PDPZ 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 19.200 19.000
Povišanje dodatkov z 01.09.2019 90.621 106.370 101.299 123.191 421.481 1.488.000
Dvig za +1 PR z 01.01.2019 112.986 112.986 112.986 112.986 112.986 112.986 112.986 112.986 112.986 112.986 112.986 112.986 1.355.826 1.355.826
Dvig za +1 PR z 01.11.2019 72.839 72.839 145.679 864.000
Napredovanje z 01.12.2019 52.705 52.705 632.400
Skupaj 114.586 114.586 114.586 114.586 214.586 114.586 114.586 114.586 205.206 220.955 288.724 363.321 2.094.891 4.359.226

Povišanje stroškov plač v letu 2019 
Vrednost bruto II
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Iz navedenega izhaja, da se je likvidnostna situacija v letu 2019 nekoliko poslabšala v primerjavi z letom 
2018, in sicer zaradi povečanih odhodkov nad prihodki od meseca julija dalje. Bolnišnica je v prvi polovici 
leta poslovala še uravnoteženo.

NEPORAVNANE 
OBVEZNOSTI GLEDE NA 
ZAPADLOST

KONTO 22 
KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV

KONTO 24 
KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV EKN

SKUPAJ STANJE NA 
DAN 

30. 9. 2019

zapadle do 30 dni 1.173.533,79 98.176,86 1.271.710,65
zapadle od 30 do 60 dni 780,20 4.047,54 4.827,74
zapadle od 60 do 90 dni 43,47   43,47
zapadle od 90 do 120 dni     0,00
zapadle nad 120 dni 25,08 35.168,13 35.193,21

SKUPAJ 1.174.382,54 137.392,53 1.311.775,07

IZVAJANJE SANACIJE
Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Pomočnica direktorice za pravne zadeve 

V bolnišnici nadaljujemo z izvaja-
njem potrjene novelacije sanacij-
skega programa. Svetu zavoda SB 
Celje smo poročilo o izvajanju sa-
nacijskih ukrepov in aktivnosti za 
obdobje od julija do septembra 
2019  predstavili 24. 10. 2019, 
sanacijskemu odboru pa 28. 11. 
2019. 

Realizacija programa
Realizacija pogodbeno dogovor-
jenega programa zdravstvenih 
storitev je naš osnovni sanacijski 
ukrep, saj je od tega odvisen naš 
prihodek. V prvih devetih mese-
cih je bil realizirani program za 
ZZZS pričakovano nižji zaradi po-
letnih mesecev, tako se je skupna 
vrednost nerealiziranega pro-
grama, ki je v obdobju 1–6 2019 
znašala 523.558 EUR, v obdobju 
1–9 2019 povečala na 1.331.855 
EUR. Nedoseženi program izhaja 

predvsem iz specialistične ambu-
lantne dejavnosti in drugih pro-
gramov izven bolnišnične dejav-
nosti. 

V navedenem obdobju je bila niž-
ja tudi izvedba programa akutne 
obravnave in programov, ki so 
plačani po realizaciji. Za razliko od 
leta 2018, ko v enakem obdobju 
nismo dosegli programa akutne 
obravnave, ga letos še vedno 
presegamo za 810.000 EUR, 
kar do sprejema Ane-
ksa 3 k Splošne-
mu dogovoru ni 
bilo plačano, 
istočasno pa 
nismo dosegli 
programov, ki 
se plačujejo v 
višini doseže-
ne realizacije, 
in sicer v višini 

84.900 EUR. Zaradi tega smo v 
okviru Združenja zdravstvenih za-
vodov Slovenije sprožili postopek 
za spremembo splošnega dogo-
vora, ki je bil uspešno zaključen s 
sklenitvijo Aneksa 3 k Splošnemu 
dogovoru, na podlagi katerega 
bomo lahko za opravljene stori-
tve akutne obravnave pridobili 
dodatno plačilo.  

V obdobju 1–6 je znašala sku-
pna vrednost neplačanega 

preseganja 1.507.980 
EUR, v obdob-

ju 1–9 pa se je 
p r i č a k ov a n o 
znižala na 
1 . 2 6 5 . 6 3 2 
EUR. V ob-
dobju 1–9 
smo presegli 

n a č r t o v a n o 
povprečno utež, 

»V obdobju 1–6 je 
znašala skupna vred-

nost neplačanega preseganja 
1.507.980 EUR, v obdobju 1–9 pa se 
je pričakovano znižala na 1.265.632 

EUR. V obdobju 1–9 smo presegli 
načrtovano povprečno utež, ki je 

znašala 1,557, za 982 pa smo pre-
segli tudi število načrtovanih 

uteži.«
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ki je znašala 1,557, za 982 pa smo 
presegli tudi število načrtovanih 
uteži. 

Ostali sanacijski ukrepi   
Nadaljevali smo z aktivnostmi za 
zniževanje stroškov zunanjih pre-
iskav in s tem v obdobju 1–9 sku-
paj prihranili  96.328 EUR. 

Ravno tako smo nadaljevali ak-
tivnosti za optimizacijo izkori-
ščenosti opreme in prostorov. 
Povečali smo število posegov na 
koronarografu in v okviru teh po-
segov s spremenjenim postop-
kom dela povečali realizacijo in 
enodnevni hospital. V obdobju 
7–9 2019 ugotavljamo, da se je iz-
koriščenost glavnih operacijskih 

dvoran zmanjšala na 61 %, kar je 5 
% pod planirano vrednostjo, in na 
63 % v ambulantnih operacijskih 
dvoranah, kar je 7 % pod planom; 
za 1 % je manjša od načrtovane 
tudi izkoriščenost koronarografa, 
ki znaša 61 %.      

Skladno z določilom Aneksa 3 k 
Splošnemu dogovoru je SB Celje 
lahko nemoteno nadaljevala iz-
vajanje programa na novem an-
giografu, kjer planirani program 
že presegamo za več kot 15 %, s 
tem pa je tudi prispevala k večji 
izkoriščenosti drage medicinske 
opreme.

V zvezi z izboljšanjem učinkovi-
tosti dela smo nadaljevali z že 
uvedenimi aktivnostmi in jih nad-
grajevali. S sprejemom novega 

»V zvezi z izboljšanjem učinko-
vitosti dela smo nadaljevali z 
že uvedenimi aktivnostmi in jih 
nadgrajevali. S sprejemom no-
vega pravilnika o delovnem času 
smo dosedanje aktivnosti na po-
dročju omejevanja presežnih ur, 
kriterijev za odobravanje nadur, 
pripravo mesečnih in letnih pla-
nov, planiranja letnih dopustov 
ter zmanjšanja števila ur inter-
vencij nadgradili in sistemsko 
povezali. Trenutno smo v fazi 
implementacije sprememb urni-
kov, ki jih je potrdila sanacijska 
uprava.«

Poznavanje izvajanja 
sanacije v bolnišnici 

V poletnih mesecih je v vseh 
bolnišnicah v sanaciji potekalo 
izvajanje ankete Ministrstva za 
zdravje o internem komuni-
ciranju v bolnišnici. Namen an-
kete je bil pridobiti informacijo 
zaposlenih o poznavanju izva-
janja sanacije v bolnišnici.  
Zaposleni v SB Celje so bili po 
e-pošti obveščeni o izvajanju 
ankete in povabljeni, da jo iz-
polnijo. Rezultate si lahko ogle-
date na interni spletni strani SB 
Celje. Ministrstvo za zdravje bo 
anketo ponovno izvedlo janu-
arja 2020, o čemer bomo vse 
zaposlene obvestili, že zdaj pa 
vas vabimo k sodelovanju, saj 
je SB Celje imela v deležu zapo-
slenih, ki so sodelovali v anke-
ti, med bolnišnicami v sanaciji 
najnižji odziv na anketo. V vod-
stvu bomo pripravili aktivnosti, 
da bodo informacije o izvajan-
ju sanacijskega programa še 
bolj učinkovito prenesene z 
nivojev vodstva in srednjega 
managementa do vseh zapo-
slenih. Med pomembnimi viri 
informacij pa ostajajo intranet, 
Novičnik in Monitor, ki so dos-
topni vsem zaposlenim.  

V letu 2020 

Želimo vsem 

veliko optimizma, da ga boste lahko delili 
z drugimi, 
veliko volje, da boste lahko sledili svojim     
vrednotam,    
veliko moči, da vas ne bodo zlomile ovire 
na poti, 
veliko drobnih trenutkov, ki naredijo 
življenje lepo. 
 

Kolektiv Oddelka za bolezni prebavil 
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pravilnika o delovnem času smo 
dosedanje aktivnosti na področju 
omejevanja presežnih ur, krite-
rijev za odobravanje nadur, pri-
pravo mesečnih in letnih planov, 
planiranja letnih dopustov ter 
zmanjšanja števila ur intervencij 
nadgradili in sistemsko povezali. 
Trenutno smo v fazi implemen-
tacije sprememb urnikov, ki jih 
je potrdila sanacijska uprava. 
Kljub temu, da smo z namerava-
nimi spremembami seznanili vse 
planerje, v fazi izvedbe na posa-
meznih organizacijskih enotah 
prihaja do nekaterih težav, ki jih 
rešujemo individualno. 

Na področju zdravstvene nege 
smo izvedli reorganizacijo v skla-
du s poklicnimi kompetencami 
ter spremenili organizacijo dela 
na pretežnem delu oddelkov. 

Na področju zdravstvene admi-
nistracije smo v kardioloških am-
bulantah skrajšali čas pisanja iz-
vidov, saj se podatki o izvidih UZ 
meritev sedaj vnašajo kot pripon-
ka v PDF obliki, brez dodatnega 
prepisovanja. Postopek namera-
vamo razširiti tudi na zapise dru-
gih izvidov.  

Ves čas izvajamo tudi aktivno-
sti za zmanjšanje presežnih ur in 
nadur, kar pa glede na dodatni 
obseg dela, ki smo ga opravili 
v tem letu, organizacijske spre-

membe ter upoštevanje standar-
dov in normativov, ne daje vedno 
pozitivnih učinkov. Ne glede na 
to dosledno spremljamo in izbolj-
šujemo sistem odrejanja, potrje-
vanja in izplačevanja presežnih 
ur, okrepili pa smo tudi aktivnosti 
pri spremljanju ur invalidov.  

Nadaljevali smo z aktivnostmi za 
dosledno in pravilno beleženje 
storitev, v okviru katerega smo 
imeli v prvih 9 mesecih tega leta 
kar 15 nadzorov ZZZS-ja. Tudi pri 
opravljenih nadzorih se kaže po-
zitivni učinek naših aktivnosti, saj 
so odbitki na področju SPP-jev 

manjši kot v preteklosti, nekateri 
nadzori pa so bili zaključeni tudi 
povsem brez ugotovljenih nepra-
vilnosti. 
Izvajanje sanacijskega programa 
bo tudi v bodoče naša usmeritev, 
v okviru katere izvajamo sanacij-
ski program, pa tudi vse ostale 
aktivnosti, pri katerih moramo ob 
zagotavljanju potrebne strokov-
nosti in kakovosti vedno upošte-
vati tudi vidik finančne stabilnosti 
bolnišnice.  Še posebej se bomo 
v prihodnjem obdobju orientira-
li na optimizacijo procesov dela, 
tako v medicinskem kot v neme-
dicinskem delu.

»Nadaljevali smo z aktivnostmi 
za dosledno in pravilno beleže-
nje storitev, v okviru katerega 
smo imeli v prvih 9 mesecih tega 
leta kar 15 nadzorov ZZZS-ja. 
Tudi pri opravljenih nadzorih 
se kaže pozitivni učinek naših 
aktivnosti, saj so odbitki na po-
dročju SPP-jev manjši kot v pre-
teklosti, nekateri nadzori pa so 
bili zaključeni tudi povsem brez 
ugotovljenih nepravilnosti.« 

 

 

Hitro, hitro mine čas, kaj v tem letu čaka nas? 
Vsaka zvezda ena želja ... 

Vse težave pozabimo, novih dni se veselimo! 
 

Uspešno in zadovoljstva polno novo leto vam želi kolektiv 
Dermatovenerološkega oddelka. 
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PRVO LETO OBDOBJA NOVEGA 
STRATEŠKEGA NAČRTA SE KONČUJE
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi 

V začetku letošnjega leta je naša bolnišnica oblikovala in sprejela nov strateški razvojni program za ob-
dobje 2019–2025. Program opredeljuje dinamiko razvoja za prihodnje sedemletno obdobje in kaže sliko, 
kakšna bo bolnišnica strokovno, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko leta 2025. Pri izdelavi strateških 
načrtov smo upoštevali državno resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025,  spre-
menjene demografske okoliščine, pa tudi razvoj medicinske znanosti in tehnologije. Posebno pozornost 
smo namenili vsebini in izbiri strateških področij, na katerih smo nato določili ključne strateške izzive in iz 
njih izvedli strateške cilje. Ta področja so: uporabniki naših storitev, zaposleni, finance/poslovanje, storitve, 
kakovost, organizacija dela in procesov, prostor, objekti in oprema, znanstvenoraziskovalno delo ter po-
vezovanje in sodelovanje. Poleg njih dokument vključuje ključne strateške izzive in cilje vseh bolnišničnih 
oddelkov. 

Še enkrat in znova se je ob pripravi dokumenta izkazalo, kako pomembno je za nadaljnji razvoj bolnišnice 
reševanje problematike prostorske neustreznosti več kot polovice vseh namestitvenih zmogljivosti bolni-
šnice.  Ob ponovnem razmisleku o poslanstvu bolnišnice smo ponovno opredelili vrednote in vizijo. Vred-
note smo opredelili na način, kako jih bomo vsi lahko videli v vsakdanjem delovanju in življenju. 
Konec prvega leta je nekaj  zastavljenih ciljev že realiziranih ali pa so bili storjeni prvi koraki, ki vodijo do 
njih.  

Oddelek/služba/področje Realizacija strateškega cilja
Uporabniki Analizirali smo posamezna področja dela in na dopustnih področjih 

povečali obseg dela v okviru plačanega programa.
Kakovost Izvedli smo revizijo IT rešitev. 
Prostor, objekti in oprema Uspešno smo kandidirali za evropska sredstva za izvedbo  energetske 

sanacije rumenega objekta.
Prostor, objekti in oprema Podpisali smo pogodbo z izvajalci etape 1 nadomestne novogradnje SB 

Celje.
Oddelek za 
otorinolaringologijo in 
cervikofacialno kirurgijo

Pripravljen je nov ambulantni prostor za obravnavo pacientov, ki 
potrebujejo zamenjavo kanile. Vanj se bo z bolnišničnega oddelka 
prenesla obravnava teh pacientov.

Ginekološko-porodniški 
oddelek   

Ginekološka urgentna obravnava se je preselila v urgentni center.

Ginekološko-porodniški 
oddelek

Pripravljeni sta dve novi ambulanti za potrebe ginekološkega dispanzerja. 
Ko bo dobavljena vsa potrebna oprema, bosta pričeli z delovanjem.

Kardiološki oddelek Trikrat tedensko je zagotovljena obravnava pacientov v katetrskem 
laboratoriju tudi popoldan do 19. 30 ure. Takšna organizacija je prvi korak 
v smeri 24-urnega zagotavljanja koronarografij v naši bolnišnici.

Oddelek za medicinsko 
rehabilitacijo

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je oddelku za medicinsko 
rehabilitacijo v začetku leta 2019 priznal standard medicinske 
rehabilitacije na sekundarnem nivoju. 

Oddelek za patologijo in 
citologijo

Po nekajletnem premoru je oddelek spet začel z omejenim opravljanjem 
sanitarnih obdukcij.

Oddelek za splošno in 
abdominalno kirurgijo

Del programa operacij kil smo začeli izvajati v enodnevnem hospitalu.
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PROJEKT »UVAJANJE AKTIVNOSTI ZA 
ZMANJŠANJE ABSENTIZMA NA DELOVNEM 
MESTU, IZBOLJŠANJE ORGANIZACIJSKE 
KULTURE, DVIG ANGAŽIRANOSTI IN 
ZAVZETOSTI TER ZADOVOLJSTVA IN 
DOBREGA POČUTJA PRI DELU V SB CELJE«
Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved
Služba za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije 

V letu 2019 smo nadaljevali s projektom »Uvajanje 
aktivnosti za zmanjšanje absentizma na delovnem 
mestu, izboljšanje organizacijske kulture, dvig an-
gažiranosti in zavzetosti ter zadovoljstva in dobrega 
počutja pri delu v SB Celje«, ki je bil v bolnišnici uve-
den leta 2018. Glavno poslanstvo projekta je bila 
tudi v letu 2019 želja po dvigu organizacijske kul-
ture zaposlenih. Ključni cilji projekta, h katerim smo 
stremeli v SB Celje, so bili večja zavzetost zaposle-
nih, večja pripadnost, povečanje prevzemanja od-
govornosti, večje zadovoljstvo na delovnem mestu, 

torej vse, kar bo imelo vpliv na nižanje absentizma 
in povečanje produktivnosti.
S projektom smo v letu 2019 delovali predvsem iz-
obraževalno ter z različnimi pristopi skušali zago-
toviti spremembo vedenj v smislu zmanjšanja ab-
sentizma posebno pri tistih skupinah, pri katerih je 
absentizem visoko nad slovenskim povprečjem. 

V sklopu projekta smo izvedli naslednje izobraže-
valne aktivnosti, ki bodo pripomogle doseči zastav-
ljene cilje:

Tabela 1: Seznam izobraževanj pri projektu Absentizem na delovnem mestu

Zap. 
št. NAZIV IZOBRAŽEVANJA št.

ponovitev
št. 
ur

št.
udel.

1. Aktivni odmor na delovnem mestu 1 1,5 17
2. Delavnica hoje in teka 2 6 30
3. Delavnica za izvajanje motivacijskih intervjujev po koncu bolniškega 

staleža
1 2 23

4. Joga obraza 2 6 46
5. Motivacija in zavzetost zaposlenih 1 2,5 33
6. Naravna nega hrbtenice 2 4 86
7. Organizacijska kultura in vrednote 1 2 44
8. Osnove joge – teorija in praktična delavnica 1 1 27
9. Osnove pilatesa – teorija in praktična delavnica 1 1 33
10. Osnove reševanja konfliktov na delovnem mestu 1 1 16
11. Stres, posledice in kako se jim izogniti 1 1,5 26
12. Stres in zdravje na delovnem mestu z relaksacijskimi tehnikami 1 1,5 26
13. Uvajanje aktivnosti za zmanjšanje absentizma na delovnem mestu 1 2 63
14. Zdravilni učinki gibanja 2 4 75
15. Telovadba za zaposlene 27 27 206

SKUPAJ UDELEŽENCEV NA DELAVNICAH 45 63 751
Udeležba na Ljubljanskem maratonu 15
Udeležba na kolesarskem maratonu Logarska dolina 9
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jih je sedem preteklo Garmin tek 10 km, osem pa se 
jih je podalo na polmaratonsko razdaljo 21 km. 

Dogodki, ki smo jih v sklopu projekta izvedli, so 
pokazali veliko odgovornost sodelujočih, ki se za-
vedajo pomena lastne vloge pri izboljšanju orga-
nizacijske kulture, angažiranosti in zavzetosti ter 
zadovoljstva in dobrega počutja pri delu, zato ver-
jamemo, da lahko s skupnimi močmi pokažemo, da 
SB Celje dela odgovorno in skrbi tako za večjo kako-
vost dela, kot tudi izraža skrb za lastne zaposlene. 
Investicija v ljudi je tista, ki danes prinaša največjo 
korist za organizacijo in posameznika. Koristi meri-
mo v večji zavzetosti zaposlenih, večji pripadnosti 
organizaciji, povečanju prevzemanja odgovornosti 
in s tem večjem zadovoljstvu na delovnem mestu, 
kar se seveda na dolgi rok opazi tudi v manjšem ab-
sentizmu in povečani produktivnosti.

Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi pokažemo in 
dokažemo, da SB Celje dela odgovorno in skrbi tako 
za večjo kakovost dela, kot tudi za lastne zaposlene. 
Upam, da bodo cilje projekta za svoje vzeli vsi zapos-
leni v SB Celje, saj sem prepričan, da nam je mar za 
lastno zdravje in dobro počutje na delovnem mestu.   

Letošnja zmagovalka slovenskega pokala zdravniških tekov je naša zdravnica

Gibanje je vir zdravja in zdravje je vir 
gibanja, obče sprejeta resnica, po kate-
ri se ravnajo mnogi izmed nas.  Tek je 
sprostitev, vadba, veselje, pa tudi izziv 
premagovanja samega sebe. Včasih pa 
se je zabavno pomeriti tudi z drugimi. 
Vsako leto v štirih slovenskih regijah 
potekajo zdravniški teki »Gibanje je 
zdravje« in letošnja zmagovalka vseh 
štirih tekov ter prejemnica pokala je 
naša specialistka ginekologije, Barbara 
Klančnik, dr. med., z Ginekološko-po-
rodniškega oddelka. Čestitamo! 

Poleg organiziranih delavnic smo prvič letos v sklo-
pu projekta zaposlenim omogočili udeležbo bodisi 
na kolesarskem maratonu Zelene doline od Celja 
do Logarske doline, ki je potekal 31. 8. 2019, oziro-
ma udeležbo na 24. Ljubljanskem maratonu, ki je 
potekal 27. 10. 2019. Kolesarskega maratona se je 
udeležilo devet zaposlenih, šest se jih je podalo na 
razdaljo 72 km in trije na razdaljo 35 km.  Na 24. Lju-
bljanskem maratonu je teklo 15 zaposlenih, od tega 
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POKLICNA REHABILITACIJA V POSTOPKU 
PRIDOBIVANJA PRAVIC IZ INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA
Robert Vodušek, dipl. var. inž.
Referat za varstvo pri delu

Vsakdo izmed nas lahko zboli ali se poškoduje do 
te mere, da čuti trajne posledice. Zato pogosto ne 
more več opravljati svojega poklica v takšnem ob-
segu kot doslej, saj ga omejujejo zdravstvene po-
sledice te bolezni ali poškodbe. Za nadaljevanje 
opravljanja dela moramo skozi postopek pridobitve 
statusa delovnega invalida, s katerim so nam pri-
znane pravice po nastanku invalidnosti. V Splošni 
bolnišnici Celje je bilo na dan 30. 11. 2019 zaposle-
nih 173 delovnih invalidov.

POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA DELOVNEGA 
INVALIDA
Postopek za uveljavljanje pravic iz obveznega zava-
rovanja se začne na zahtevo zavarovanca, lahko pa 
tudi na predlog zavarovančevega osebnega ali ime-
novanega zdravnika. Po pravilu se postopek začne 
tako, da zavarovanec najprej v dogovoru z osebnim 
zdravnikom zbere potrebno medicinsko dokumen-
tacijo. Nato je treba zahtevo za sprožitev postopka 
(predpisan je poseben obrazec) skupaj z medicin-
sko dokumentacijo poslati na Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. Ko zavod pridobi popol-
no dokumentacijo, se šteje, da je postopek uveden, 
in zavarovanec je pregledan pred invalidsko komisi-
jo I. stopnje. Ta na podlagi pregleda in dokumenta-
cije izda izvedensko mnenje o invalidnosti. Nato na 
podlagi mnenja izda odločbo, s katero je zavarovan-
cu priznan status invalida (razvrsti ga v eno izmed 
kategorij invalidnosti) in še druge morebitne pravi-
ce. Ena izmed njih je poklicna rehabilitacija. 
Vir: https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/38 

KAJ JE POKLICNA REHABILITACIJA?
Je celostni proces, v katerem se zavarovanec stro-
kovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug 
poklic ali delo tako, da je lahko premeščen na dru-
go delovno mesto ali zaposlen oziroma ponovno 
vključen v delovno okolje. Možna je tudi usposobi-
tev za opravljanje istega poklica ali dela tako, da je 

zavarovancu primerno prilagojeno delovno mesto 
z ustreznimi tehničnimi pripomočki. Pravico do po-
klicne rehabilitacije pridobi zavarovanec:
•  pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti; 
•  ki na dan nastanka invalidnosti še ni dopolnil 

50/55 let starosti;
•  ki se glede na preostalo delovno zmožnost lah-

ko usposobi za drugo delo, ki ga bo opravljal s 
krajšim delovnim časom od polnega, najmanj 
štiri ure dnevno/s polnim delovnim časom.

Katere so oblike poklicne rehabilitacije?

Možni sta dve obliki poklicne rehabilitacije:
1. Še nadalje opravljate isto delo ali poklic, kot ste 

ga opravljali pred nastankom invalidnosti. Vaše 
delovno mesto je prilagojeno z ustreznimi teh-
ničnimi pripomočki, ki vam omogočajo opra-
vljanje dela, ki ga zaradi sprememb v zdravstve-
nem stanju ne zmorete več;

2. Če prilagoditev s tehničnimi pripomočki ni iz-
vedljiva, se lahko usposobite za drug poklic ali 
delo na naslednje načine:
- s kratkotrajnim usposabljanjem in izobraže-

vanjem,

Voziček za transport pacientov s pripadajočo ploščadjo za 
spremljevalca
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bosta sodelovala tudi izvajalec medicine dela ter 
specialist medicinske rehabilitacije. Le tako bomo 
skupaj prišli do rešitev, ki bodo bolnišnici zagotovi-
le zadovoljnega delavca, delavcu pa delovno okolje, 
kjer bo lahko, kljub svojim omejitvam, še naprej op-
ravljal svoj poklic.

- s praktičnim delom na ustreznem delov-
nem mestu pri delodajalcu oziroma v dru-
gih oblikah delovnega usposabljanja,

- z izobraževanjem na ustreznih šolah in dru-
gimi oblikami izobraževanja,

- z izobraževanjem ob delu z vašim soglas-
jem, če se boste usposabljali za drugo delo, 
ki ga boste opravljali poln delovni čas.

 V splošni bolnišnici Celje smo uspešno izpeljali že 
tri poklicne rehabilitacije, in sicer v enem primeru v 
obliki dodatnega usposabljanja za opravljanje svo-
jega poklica na drugem delovnem mestu, v dveh 
primerih pa s prilagoditvijo obstoječih delovnih 
mest z ustreznimi tehničnimi pripomočki. Zaveda-
mo se, da je pot do poklicne rehabilitacije naporna 
in zahteva veliko strokovnega znanja, zato bomo v 
letu 2020 ustanovili komisijo za invalide SBC, katere 
naloga bo iskanje rešitev za čim bolj uspešno vklju-
čevanje delavcev invalidov v delovni proces. Pri tem 

Zračna blazina za premeščanje nepokretnih pacientov

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE DELOVNEGA 
OKOLJA ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI 
NEGI – REZULTATI DELAVNICE ZA 
GLAVNE MEDICINSKE SESTRE 
Mag. Hilda Maze
Pomočnica direktorice za zdravstveno nego

Še nedolgo nazaj je bilo medi-
cinskih sester dovolj ali celo pre-
več na trgu dela. Situacija se je v 
Splošni bolnišnici Celje drastično 
spremenila zadnje leto, v neka-
terih drugih bolnišnicah že prej. 
Najprej smo imeli težave pri pri-
dobivanju kadra za nadomešča-
nje daljših bolniških odsotnosti, 
potem porodniških dopustov, se-
daj pa je problem zasesti delovna 
mesta (predvsem diplomiranih 
medicinskih sester) že za nedolo-

čen čas, da o diplomiranih babi-
cah sploh ne govorimo. 

Razlogov za pomanjkanje me-
dicinskih sester je več. Prvi je 
vsekakor nižanje natalitete skozi 
leta. Leta 1960 je bilo v Sloveniji 
rojenih 27.825 otrok, leta 1970 – 
27.432 otrok, leta 1980 – 29.902 
otrok, leta 1990 – 22.368 otrok, 
leta 2000 – 18.180 otrok in v letu 
2018 prvič po desetih zaporednih 
letih manj kot 20.000 otrok, na-

tančno 19.585. Drugi razlog je, da 
so se v zadnjih letih odpirala nova 
delovna mesta predvsem za di-
plomirane medicinske sestre. Na 
sestanku v Državnem svetu dne 
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7. 11. 2019 je bilo povedano, da se 
je v referenčnih ambulantah po 
podatkih NIJZ zaposlilo 535, cen-
trih za krepitev zdravja 161, in da 
sedaj z delom pričenjajo še centri 
za krepitev duševnega zdravja. 
Pri nas se je 30. 12. 2015 odprl 
Urgentni center, kjer smo takrat 
na novo zaposlili 32 medicinskih 
sester. Tretji razlog je upokojeva-
nje »baby boom« generacije. To 
preprosto pomeni, da s trga dela 
odhaja generacija ljudi, ki je bila 
skoraj tretjino večja kot tista, ki 
sedaj prihaja na trg dela.

Glavna vzroka za letošnje odhode 
medicinskih sester sta zaposlitev 
na primarnem nivoju pri diplo-
miranih medicinskih sestrah in 
upokojitev pri zdravstvenih teh-
nikih. V Sloveniji še ni izračuna, 
kolikšni so stroški menjave kadra. 
Vsak odhod namreč pomeni, da 
je treba objaviti razpis, izbrati no-
vega kandidata, izpeljati formal-
ne postopke zaposlitve, vključno 
z zdravniškim pregledom. Temu 
sledi uvajanje na oddelku, pri če-
mer je jasno, da nova medicinska 
sestra potrebuje daljše časovno 
obdobje, da lahko v popolnosti 
nadomesti odhod polno usposo-
bljene medicinske sestre. Podatki 
raziskave, ki je bila izvedena leta 
2016 v ZDA, so pokazali, da me-
njava diplomirane medicinske 
sestre bolnišnico stane od 37.700 

do 58.400 dolarjev.

Sedaj imamo pred sabo več mož-
nosti: z mehkimi ukrepi zagoto-
viti, da medicinske sestre osta-
nejo v bolnišnici, z malo tršimi 
poskrbeti za reorganizacijo dela, 
s katero bi zmanjšali potrebe po 
medicinskih sestrah ali pa poseči 
po zadnjem ukrepu – zapiranju 
bolniških sob, o čemer se v zad-
njih časih veliko govori v medijih, 
to pa ima za posledico dejansko 
zmanjšanje kapacitet za zagota-
vljanje zdravstvene oskrbe.
 
V Splošni bolnišnici Celje smo se 
odločili, da najprej pristopimo k 
mehkim ukrepom, s katerim bi 
zadržali medicinske sestre. V ta 
namen smo organizirali mode-
rirano delavnico pod naslovom 
»Bodimo sami sprememba, ki jo 
hočemo – soustvarimo jo skupaj, 
ker znamo in zmoremo«, ki se je 
je udeležilo 34 glavnih medicin-
skih sester oddelkov in služb, S 
takšnim načinom dela imamo 
sedaj že zelo dobre izkušnje, saj 
smo že izpeljali projekt »Fleksibil-
nost medicinskih sester«. 

Najprej smo pogledali, zakaj me-
dicinske sestre odhajajo iz bolni-
šnice. Na tablo smo zapisali nas-
lednje dejavnike: konflikt med 
starimi in mladimi, enaka plača za 
manj dela, ni pripadnosti mladih, 

neprepoznavanje težkih oddel-
kov, mladi ne vidijo smisla, slabi 
medosebni odnosi in komuni-
kacija, delo ob vikendih in pra-
znikih, neustrezno mentorstvo, 
uresničitev večletne želje po delu 
na drugem področju, hiter razvoj 
stroke in veliko novosti, premalo 
kadra, fizične obremenitve, …

Na osnovi teh dejavnikov smo 
želeli priti do poti, kako izboljša-
ti zadovoljstvo in pripadnost za-
poslenih oziroma kako povečati 
njihovo zavzetost. Idealna prilož-
nost za oblikovanje idej je »sve-
tovna kavarna«, ki smo jo postavili 
v več omizij. Udeleženci so krožili 
med omizji, kjer so s pomočjo 
gostiteljev (beri Saše Sedovšek, 
Darje Plank, Leonide Perčič Šeligo 
in mene) v dveh urah postavljali 
vprašanja in iskali ustrezne odgo-
vore na določeno tematiko. 

Prvo omizje je obravnavalo temo 
»Vodenje in organizacija dela«. 
Ugotavljali smo, kaj je dobro pri 
našem vodenju in organiziranju 
dela. 
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Ugotovili smo, da nujno potre-
bujemo usmeritve za nove vodje, 
saj le-ti pridejo na nova delovna 
mesta sicer strokovno podkova-
ni s področja zdravstvene nege, 
veliko pa jim manjka prav z vidi-
ka kompetenc na novem delov-
nem mestu vodje. Izpostavili smo 
vodenje z zgledom, ki se kaže s 
pozitivnim pristopom, poznava-
njem in vključevanjem v proces 
dela na oddelku ter odločanjem 
po razmisleku. Delavci potrebuje-
jo pravočasen urnik, upoštevanje 
njihovih želja in enaka pravila za 
vse. Upoštevati je treba njihove 
ideje, vendar morajo veljati neke 
omejitve, jih vključevati v uvaja-
nje sprememb, informirati z no-
vostmi ter izobraževati za dvig 
organizacijske kulture. 

Drugo omizje je obravnavalo 
»Motivacijo in nagrajevanje«. 
Izpostavili smo ideje za zviša-
nje motivacije, kot so podajanje 
natančnih navodil, pohvala, da 
delavci dobijo občutek sliša-
nosti, urejeno delovno okolje, 
možnost vpliva na organizacijo 
dela, občutek zaupanja ter pra-
vičnost vodje. Nagrada je lahko 
pohvala, sladica ob kavi in izo-
braževanje. Zaposlene moti in 
demotivira pomanjkanje pohval, 
uvajanje sprememb predvsem 
v začetni fazi, slabi delovni po-
goji in odnosi, verbalno nasilje 
pacientov in svojcev, preobre-
menitve, izgorelost in mobing, 
pogosto soočanje s smrtjo ter 
kajenje nekaterih, saj morajo ta 
čas ostali narediti vse namesto 
tistih, ki so na »čik pavzi«. Kazen 
je lahko v obliki negovalne vizite, 
ki nazorno pokaže tako opravlje-
no kot neopravljeno delo ter 
tudi generalka na oddelku. Vodje 
lahko izberejo naslednje ukrepe: 
prijaznost (prosim, hvala), vsako-
dnevni pogovor z zaposlenimi 
ter predstavitev drugih oddelkov 
in starih časov. 

Tretje omizje je obravnavalo 
»Zdravje«. Ob tem so izpostavili 
staranje populacije, mlade mami-
ce so starejše kot nekoč, zdravje 
je odvisno od starosti, zasebnega 
življenja in klime na oddelku. Za 
izboljšanje počutja in zdravja za-
poslenih so predlagali pogovor z 
zaposlenimi, pet minut dnevno 
za zdravje, druženje izven dela, 
vodeno telovadbo, učenje pravil-
ne tehnike dvigovanja in prenaša-
nja bremen, prenehanje kajenja, 
supervizijo in smeh. Na zdravje 
negativno vplivajo neenakoprav-
na obravnava, neenakomerne 
obremenitve, neupoštevanje že-
lja glede urnika ter mobing. 

Četrto omizje se je ukvarjalo s 
»Komunikacijo in medosebni-
mi odnosi«. Za dobro vzdušje na 
oddelku so pomembni spodbu-
da, vesel pozdrav, pripravljenost 
poslušati, povedati vic, pesem in 
roža za rojstni dan. Ni vedno raj-
sko, zato je pomemben pogovor 
s tistimi, ki ne sodelujejo, sode-
lovanje z zdravniki in predvsem 
predstojnikom. Moti predvsem 
neenakopravnost med profili.

Na podlagi idej vseh štirih omizij 
so glavne medicinske sestre in od-
govorni tehnik oddelkov pripravi-
li cilje z ukrepi za njihovo dosega-

nje, katerih del je planiran za leto 
2019, drugi del do marca 2020. 
Vse glavne medicinske sestre in 
odgovorni tehnik so pripravili štiri 
cilje, od katerih bomo  dva realizi-
rali do konca leta 2019, dva pa do 
konca marca leta 2020. V nada-
ljevanju so predstavljeni nekateri 
cilji, združeni po vsebinskih pod-
ročjih z navedbo oddelkov.

Navodila za nove glavne 
medicinske sestre 
oddelkov
Pripravimo navodila za nove 
glavne medicinske sestre oddel-
kov. V ta namen bomo pridobili 
informacije od dveh glavnih me-
dicinskih sester z izkušnjami in 
dveh novih. Tako bomo tematiko 
obdelali iz vseh zornih kotov. Eno 
so izkušnje, drugo je popolno ne-
poznavanje področja, iz katerega 
se lahko najde še kašno drugačno 
vprašanje (Področje zdravstvene 
nege).

Fleksibilnost medicinskih 
sester
Rotiramo kader med oddelki, s 
čimer zagotovimo višjo usposo-
bljenost med zaposlenimi, pre-
poznavanje dela zaposlenih na 
drugem oddelku, pridobivanje 
dobrih praks in nenazadnje širje-
nje socialne mreže (Marjanca But, 

 

 

                                                                 V dnevih, ko se poslavljamo od starega in 

                                                                   s pričakovanjem zremo v novo leto, se tudi  

                                                 mi pridružujemo dobrim željam. 

     

                                                   Želimo vam vesele praznične dni,  

                                                       v novem letu 2020 pa obilo zdravja,  

                                         sreče, zadovoljstva in miru. 

 

 

                                                                              Področje zdravstvene nege 
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Marija Gobec, Saška Lampreht, Si-
mona Lah, Tanja Atelšek, Marjet-
ka Gajster). S tem projektom smo 
pričeli v oktobru in že kaže prve 
dobre rezultate, zato ga bomo 
nadaljevali.

Medgeneracijsko 
sodelovanje
Izboljšanje sodelovanja med za-
poslenimi različnih generacij na 
oddelku. S tem dosežemo prenos 
znanja in izkušenj. Pomembno je, 
da prenehamo s prakso, ko go-
vorimo to so »ta mladi«, to so »ta 
stari« (oddelek za abdominalno 
in splošno kirurgijo, oddelek za 
bolezni prebavil, oddelek za nu-
klearno medicino, transfuzijski 
center, oddelek za laboratorijsko 
medicino). Takšno prakso lahko 
presežemo s pogovorom, sestavo 
mešane ekipe in poudarjanjem 
pomena pomembnosti prisotno-
sti obeh generacij pri oskrbi paci-
entov. 

Ukrepi za zdravje
Zagotovimo višjo precepljenost 
za gripo med zaposlenimi (od-
delek za maksilofacialno kirurgi-
jo, oddelek za bolezni prebavil, 
transfuzijski center, oddelek za la-
boratorijsko medicino). To dose-
žemo z lastnim zgledom – gremo 
se cepit sami ali cepljenje  promo-

virajo zaposleni, ki so to že storili. 
Namen tega cilja je, da zaposleni 
ne zbolijo za gripo, kar prinaša po-
zitiven učinek tako z vidika skrbi 
za povečano število pacientov, ko 
bo prišlo do epidemije oziroma 
po drugi strani zagotovimo, da 
se zaposleni ne bodo okužili od 
hospitaliziranega pacienta z gri-
po. Trenutno so se za gripo cepile 
204 medicinske sestre od skupno 
966 zaposlenih in 229 zdravnikov 
od skupno 385 zaposlenih, kar 
pomeni, da nas na tem področju 
čaka še resnično veliko dela. 

Delamo vaje za krepitev zdrav-
ja (dnevno 5 minut za zdravje) in 
usposobimo zaposlene za upo-
rabo pravilnih tehnik za dvigo-
vanje in premeščanje bremen, 
kar bomo dosegli v sodelovanju 
z oddelkom za medicinsko re-
habilitacijo. Poznavanje pravilne 
tehnike dvigovanja bremen ima 
pomemben vpliv na zmanjšanje 
mišično-kostnih obolenj (oddelek 
za infekcijske bolezni in vročinska 
stanja, oddelek za angiologijo, 
endokrinologijo in revmatologi-
jo, dermatovenerološki oddelek, 
oddelek za interno intenzivno 
medicino, oddelek za nuklear-
no medicino), ki so eden izmed 
pogostejših vzrokov obolevanja 
med medicinskimi sestrami.

Zaposlene po daljši bolniški od-
sotnosti hitreje vključimo v de-
lovni proces s tem, da se z njimi 
pogovorimo in predstavimo no-
vosti, ki so se zgodile v času nji-
hove odsotnosti (travmatološki 
oddelek).

Medosebni odnosi in 
komunikacija
Na oddelku ustvarimo pozitivno 
klimo in kulturo, s čimer izbolj-
šamo medosebne odnose, kar se 
kaže v zadovoljstvu zaposlenih, 
pozitivnem vzdušju in lažjem pre-
magovanju delovnih obremeni-
tev. To bomo dosegli z enkrat te-
densko skupno kavo, ki jo bomo 
obogatili s sladico ter novoletnim 
zaključkom (oddelek za infekcij-
ske bolezni in vročinska stanja). 
Poskrbimo za več neformalne-
ga druženja med medicinskimi 
sestrami in zdravniki, kar vpliva 
na izboljševanje sodelovanja, 
več dobre volje in manj jamranja 
(otroški oddelek). 

Izboljšanje komunikacije med 
centralnim operacijskim blokom, 
anesteziološkim oddelkom in od-
sekom intenzivne terapije kirurški 
strok, kar bomo dosegli z organi-
zacijo skupnih sestankov, druženj 
izven službe in skupnim letnim zak-
ljučkom. S tem nameravamo zmanj-
šati število konfliktov in pritožb. 

Urniki
Zagotovimo enakomerno obre-
menjenost zaposlenih. Določi-
mo letni razpored za delo med 
prazniki za vse medicinske sestre 
(oddelek za angiologijo, endokri-
nologijo in revmatologijo, otroški 
oddelek). Urniki so izrednega po-
mena, saj je usklajevanje delovne-
ga in družinskega življenja eden 
izmed pomembnejših dejavnikov 
za zadržanje medicinskih sester 
v bolnišnici, tudi po ugotovitvah 
številnih tujih raziskovalcev te te-
matike. 
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vitki, vsaj pri slednjem. Problem je 
edino v tem, da pri obsegu dela 
ne postajamo vitkejši. Lahko re-
čemo, da šteje vsaka ideja. Vemo, 
da vsakdo vidi stvari, dogajanja, 
procese iz svojega zornega kota. 
Tako bi lahko pripomogli k zmanj-
šanju »slepih peg«.

Do konca marca 2020 se bom 
udeležila predaje službe med do-
poldansko in popoldansko izme-
no na vseh oddelkih. Zaposleni 
bodo imeli priložnost podajanja 
predlogov za spremembe in iz-
postaviti probleme, ki jih najbolj 
težijo. Neposreden stik z zaposle-
nimi je najboljša pot za pridobi-
vanje informacij. Verjamem, da 
se da nekatere probleme že z 
majhnimi napori rešiti, za večje 
pa je pomembno, da smo z njimi 
pravočasno seznanjeni, preden 
gredo predaleč.

Ciljev je bilo še več, nekatere mo-

ramo še dodelati, s čimer bomo 
nadaljevali v januarju. Verjamem, 
da skupaj zmoremo oblikova-
ti delovno okolje in procese, ki 
bodo medicinskim sestram olaj-
šali delo. Dobrodošli so predlogi 
vseh zaposlenih, ki naj jih pos-
redujejo v tajništvo zdravstvene 
nege. Najboljši bodo objavljeni 
v E-novičniku in nagrajeni s slad-
kim dodatkom.

Če želimo biti v bolnišnici uspeš-
ni, moramo usmerjati medicinske 
sestre na poti razvoja zdravstve-
ne nege in na splošno zdravstva, 
ne pa se držati pravil, ki so velja-
la včeraj ali delno veljajo še da-
nes. Vedeti moramo kam gremo, 
saj bomo le tako lahko pripravili 
ustrezno strategijo za pot. Slavni 
kanadski hokejist Wayne Gretzky 
je nekoč dejal: »Drsam tja, kjer bo 
plošček, ne kjer je bil«. Torej gre-
mo tja kamor nas vodi dogajanje 
in pozabimo na preteklost.

Usposabljanje novo 
zaposlenih
Uvedemo najmanj štiri medicin-
ske sestre za opravljanje izpitov 
po končanem usposabljanju za 
novo zaposlene (Darja Plank). 
Vsi novo zaposleni zaključijo 
usposabljanje s končnim prever-
janjem znanja (otroški oddelek 
kirurških strok, oddelek za otori-
nolaringologijo, oddelek za orto-
pedijo in športne poškodbe). V 
letošnjem letu smo uvedli uspo-
sabljanje za novo zaposlene me-
dicinske sestre, ki je sestavljeno iz 
dvodnevnega teoretičnega izo-
braževanja, ki mu sledi praktično 
usposabljanje z izvedbo najpo-
gostejših posegov na oddelku ter 
končnega preverjanja teoretične-
ga znanja, povezanega s specifič-
nimi potrebami pacientov. 

Organizacija dela
Na urološkem oddelku bodo 
usposobili sodelavko za opravlja-
nje dela koordinatorja primera, 
na oddelku za intenzivno inter-
no medicino timske medicinske 
sestre za vstavitev katetrov PICC 
na učnih delavnicah ter pisni pro-
tokol za sodelovanje med oddel-
kom za otorinolaringologijo in 
oddelkom za maksilofacialno ki-
rurgijo.

Predlogi za izboljševanje 
organizacije dela
V E-novičniku uvedemo rubriko 
za objavljanje predlogov za izbolj-
šanje organizacije dela, kjer bodo 
imeli možnost podajati ideje vsi 
zaposleni. Ta praksa je znana tudi 
na drugih področjih, predvsem v 
gospodarstvu. Najbolj razvita je 
na Japonskem, kjer je domovina 
tako imenovane vitke proizvo-
dnje (lean production). Četudi se 
nam trenutno ta pojem predvsem 
za zdravstvo zdi malce »čuden«, 
pa lahko rečemo, da bomo v pri-
meru nadaljevanja trenda pri po-
manjkanju kadra dejansko postali 

 

Življenje vsakega od nas ima svoj namen. Čeprav ne moremo ustvariti in doseči vsega, 
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koliko časa ste pustili za seboj, osredotočite se na čas, ki ga imate zdaj. 

 Sklenili smo še en krog doživetij, na obzorju se že sveti nova pot, pripravljena na naše 
korake.  
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bodo vaše odločitve modre, ideje ustvarjalne in sreča brezmejna! 
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BODIMO SAMI SPREMEMEBA, KI JO 
HOČEMO – SOUSTVARIMO JO SKUPAJ, 
KER ZNAMO IN ZMOREMO! 
UTRINKI Z MODERIRANIH SREČANJ – SKUPINSKIH 
»COACHINGOV« ZA GLAVNE MEDICINSKE SESTRE 
APRILA IN NOVEMBRA 2019

Karin Elena Sánchez, moderatorka in skupinski coach srečanja,  izobraževalna trenerka in direktorica
KAETRIDA

Od Smogavca na Rajski otok ali kako se 
je vse skupaj nadaljevalo
Maja 2018 sem z glavnimi medicinskimi sestrami 
Splošne bolnišnice Celje in zanje prvič izpeljala mo-
derirano srečanje na temo sprememb. Bilo je ciljno, 
sistematično, navdihujoče, energijsko, zabavno in 
sproščeno. Vsakič znova sem navdušena, koliko vi-
rov, znanja, dobre energije, idej in čisto pravega za-
leta je v vsaki skupini. V skupini celjskih GMS še prav 
posebno. Da o srčnosti, sposobnosti pogledati se v 
zrcalo, pripravljenosti na spremembe ter prevzema-
nju odgovornosti zanje sploh ne izgubljam besed.

Zato tako rada delam z njimi. Ker me delo s takšno 
ekipo napolni z energijo. Ker vidim rezultate svoje 
dela in s tem smisel. Ker mi to daje krila za naprej. 
In ker delo bolnišnice poznam tudi z druge strani. 
V lanskem letu sem namreč nekaj mesecev vodstvo 
bolnišnice, 21-članski kolegij, vodila skozi proces 
priprave Razvojne strategije za obdobje 2018–
2025. In skupaj smo na temelju analize posameznih 
področij ter oddelkov ustvarili dokument z jasnimi, 
merljivimi, konkretnimi strateškimi cilji, za katerimi 
pripravljavci stojijo. Še posebno, ker je bilo v pripra-
vo strategije vključenih več kot 50 ključnih ljudi, ki 
so se o ciljih pogovarjali in jih uskladili s svojimi so-
delavci. Tako da je številka vključenih, torej tistih, ki 
bodo cilje uresničevali, še veliko večja. 

Rajski otok aprila 2019: 31 gospa in 
Bojan (ter jaz) in gospa Gripa
Prijeten, svetel prostor je pripravljen po mojih navo-
dilih in takoj lahko začnemo z delom. Za začetek se 
spomnimo načel učinkovite komunikacije, ki govo-

rijo o medsebojni pomoči, o pomenu jasnih navodil 
in prevzemanju odgovornosti za lastno vedenje. Pa 
tudi o tem, da kritiko dajemo in sprejemamo dobro-
namerno ter da smo osredotočeni na temo komuni-
kacije. 

Način dela udeleženci že poznajo, mojo procesno 
– moderatorsko vlogo tudi. Jaz skrbim za odprto, 
povezovalno in sodelovalno vzdušje ter s posebni-
mi znanji, veščinami in tehnikami ustvarjam oko-
lje, kjer je prostor za vsakogar. Varno in ustvarjalno 
okolje, kjer je vsakdo slišan, vsaka ideja, mnenje in 
pobuda dobrodošla. Kjer so vsi odgovori pravilni ter 
vsi sodelujoči smelo in odgovorno korakajo proti 
začrtanim ciljem srečanja.

Tudi tokrat se dogovorimo, da bomo delovali v kro-
gu vpliva in ne v krogu jamranja. To je tisti krog, v 
katerem se  ukvarjamo s  stvarmi, na katere imamo 
vpliv. Pomagajo vprašanja: Kakšen je naš cilj? 
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Na kaj natančno lahko vplivamo? Kateri so naši viri 
(znanja, informacije, pozitivne izkušnje, sposobnos-
ti, veščine, prijetni občutki, interesi …) za dosego ci-
lja? Kdo nam lahko pri tem pomaga, stoji ob strani? 
Kakšne bi utegnile biti ovire in kako jih bomo naslo-
vili? Kateri je prvi korak?

Začnemo z gripo, pozitivno izkušnjo. Kljub zmedi, 
negotovosti, paniki in strahu so bili prisotni skrb, 
občudovanje, pozitiven pristop, sodelovanje, prip-
ravljenost, strokovnost osebja in dobra koordina-
cija. Ključni elementi uspeha so bili še hitra odziv-
nost, jasna navodila, 24-urna pripravljenost, pomoč, 
fleksibilnost, pripadnost, improvizacija, dobra volja, 
požrtvovalnost, motiviranost in odlična organizira-
nost. Naučili smo se ogromno in na naslednjo gripo 
se bomo še bolje pripravili – to vključuje protokol 
ukrepov, zdravila, material, opremo, kadre, reani-
macijo. 

Fleksibilnost ekipe zdravstvene nege: 
od strategije usposabljanja sodelavcev 
do merjenja učinkov kroženja in 
komunikacijskega načrta
Drugo srečanje je skoraj v celoti posvečeno fleksi-
bilnosti – kroženju ekipe zdravstvene nege, temi, na 
kateri smo začeli delati že v letu 2018. Ko govorimo 
o fleksibilnosti, imamo namreč v mislih kroženje 
med oddelki in znotraj oddelkov.

O koristih in prednostih kroženja za paciente in za-
poslene sploh ni dvoma. Pacienti so deležni bolj 
celostne oskrbe, saj imajo medicinske sestre več 
specialnih znanj, njihove potrebe so zadovoljene v 
večji meri, zato so tudi bolj zadovoljni in varni. Za za-
poslene fleksibilnost pomeni večjo povezanost, bolj 
zanimivo delo, večjo usposobljenost, lažjo organi-
zacijo, razumevanje dela drugih oddelkov, hitrejše 
odkrivanje slepih peg ter širši pogled na stroko in 

delo, če naštejemo samo nekaj najpomembnejših 
koristi in prednosti.

Nadaljujemo z izzivi na področju fleksibilnosti in 
iskanjem rešitev zanje. Prvi izziv se nanaša na ne-
obstoječo strategijo, kako usposobiti ljudi za dolgo-
ročno fleksibilnost. Drugi izziv je povezan s strahom 
in odporom zaposlenih do fleksibilnosti, tretji s stre-
som, ki ga predstavlja fleksibilnost »od danes na jut-
ri«, zlasti za starejše. Ko so izzivi dobro opredeljeni, 
hitro pridemo do množice idej, kako do rešitev.

V nadaljevanju se lotimo strategije usposabljanja za 
dolgoročno kroženje. Najprej v zvezi z njo naniza-
mo še nekaj dvomov, zadržkov in strahov. Zdi se, da 
če se le-ti že ne razblinijo, pa se, ko jih opredelimo, 
vsaj zmanjšajo. Na nekaterih bo potrebno še delati, 
a zdaj vsaj vemo, s čim imamo opravka!

Ko opredelimo strategijo kroženja, se lotimo pro-
tokola kroženja. Skrčimo ga na 5 točk: najprej do-
ločimo oddelka A in B, na enem bo potekalo kro-
ženje, z drugega oddelka bo prišla krožeča oseba; 
nato izberemo osebo za kroženje. Sledi informiranje 
vseh vpletenih ter opredelitev časa kroženja in ur-
nika. Nato sledi določitev – izbira mentorja in izde-
lava programa usposabljanja. Kroženje se zaključi s 
povratno informacijo o usposobljenosti krožečega, 
evalvacijskim vprašalnikom ter informiranjem od-
delka, kaj je krožeči pridobil na kroženju.

V nadaljevanju zapišemo korake strategije za kro-
ženje ekipe zdravstvene nege do konca leta 2019, 
nato pa določimo še možne pare med oddelki. 
Medicinske sestre in Bojan so še sami presenečeni, 
kako hitro se pari najdejo. Toliko pripravljenosti, ve-
selja in pobud za sodelovanje!!

Ni je dobre strategije, če ne znamo meriti njenih 
učinkov. Zato se lotimo ciljev, kriterijev, metode 
in merskih instrumentov za merjenje učinkov kro-
ženja. Pri merjenju učinkov je zlasti pomembno, 
da vemo, kaj nas zanima (kakšni so cilji merjenja 
učinkov): Katera so pridobljena znanja? Kaj je bilo 
krožečemu všeč? Katere so dobre prakse? Kako je 
krožeči zadovoljen s procesom? Kaj je dobrega na 
matičnem oddelku?

Rajski otok novembra 2019: pogled 
nazaj ali od našega zadnjega srečanja …
Pol leta je naokoli kot bi mignil in zopet se v nekoli-
ko spremenjeni zasedbi zberemo v Šentjurju pri Ce-
lju na 3. moderiranem srečanju glavnih sester bolni-
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šnice. Tu je 34 virov moči, 34 različnih osebnosti, 34 
medicinskih sester z dolgoletnimi izkušnjami. In 34 
srčnih, zavzetih, energičnih ljudi različnih generacij.

Cilj srečanja je jasen: zbrati in zapisati konkretne uk-
repe po oddelkih, dva do konca leta 2019 in dva za 
1. četrtletje 2020. In cilji ukrepov? (1) Zadržati ob-
stoječe kadre na svojih oddelkih. (2) Izboljšati orga-
nizacijo dela in vodenja na svojih oddelkih. (3) Iz-
boljšati komunikacijo med negovalnim osebjem in 
GMS. (4) Izboljšati počutje ter motivacijo sodelavcev 
na svojih oddelkih. (5) Izboljšati psihofizično zdravje 
sodelavcev ter spodbuditi program samoskrbi.

Najprej se zazremo nazaj, da bi nanizali pozitivne iz-
kušnje od aprilskega srečanja: »Skupna srečanja po-
zitivno vplivajo na vse nas. Bolj smo povezani, GMS 
boljše sodelujemo med seboj. Ne glede na uvedbo 
kompetenc je kolektiv ostal homogen, nismo se raz-
delili na profile. Pri uvedbi kompetenc smo precej 
dlje kot v drugih bolnišnicah. Kroženje je uspešno. 
Dvignile so se kompetence sodelavcev. Odzivi so-
delavcev so pozitivni; tako tistih, ki krožijo, kot tis-
tih, ki sprejemajo krožeče. Prisotno je zavedanje, 
da smo v timu vsi pomembni. Pozitiven duh, volja, 
energija za spremembe.«

Kadri zdravstvene nege v SB Celje danes 
in jutri
Mag. Hilda Maze, pomočnica direktorice za zdra-
vstveno nego, prevzame besedo. »Leto 2019 je pre-
lomno, še nikoli ni bilo toliko odhodov kot letos.« 
Nato raztolmači načrte upokojevanja do leta 2020. 
Sledi kratek pregled stanja v Sloveniji na področju 
zdravstvene nege; kar 8.000 medicinskih sester je 
starih med 50 in 60 let, manjka babic, kolegi in ko-
legice, ki so na Zavodu RS za zaposlovanje, so neza-
posljivi. Kadra kronično primanjkuje, zato bo nujen 
drugačen pristop do novo zaposlenih, sprememba 

plačne zakonodaje, nagrajevanje posebnih prispev-
kov, izboljšanje organizacije dela ter izločitev tistih 
del, ki bi jih lahko opravljali drugi profili. 

Delo z ljudmi v zdravstveni negi v SB 
Celje: razpravljamo v svetovni kavarni
Moderirano srečanje oplemenitim s kratkim 
izobraževalnim vložkom o zadovoljstvu in zavzetosti 
zaposlenih. Naučimo se razlikovati med zavzetimi, 
nezavzetimi in aktivno nezavzetimi zaposlenimi: 
»Zavzeti zaposleni so tisti navdušeni zaposleni, 
ki delajo s strastjo in čutijo globoko povezanost 
s podjetjem v katerem so zaposleni. So izvor 
inovacij in pomagajo pri razvoju podjetja. Zaupajo 
v sodelavce in vodje.« Spoznamo razlike v indeksu 
zavzetosti zaposlenih med različnimi državami. 
Slovenija ima 15 % zavzetih ter prav toliko aktivno 
nezavzetih.

Na zavzetost najbolj vplivajo vodstvo in neposredni 
nadrejeni. Sledi zaupanje v vizijo, vključenost pri 
odločitvah, na zaposlene osredotočena kultura 
ter formalne interne komunikacije. Pomemben 
dejavnik je tudi možnost vplivanja na lastno delo.

Kako torej, dragi vodje, do zavzetosti?
1. Bodite kristalno jasni glede pričakovanj.
2. Naslikajte veliko sliko (projekta, 

organizacijskega cilja).
3. Bodite odločni glede vizije.
4. Zagotovite vrhunsko povratno informacijo. 

Pohvalite in izrazite priznanje.
5. Skrbite za odkrito komunikacijo, spoštovanje in 

upoštevanje prispevka vsakega posameznika!
6. Zagotovite svojim zaposlenim informacije, ki 

jih potrebujejo in želijo – s tem krepite njihovo 
pripadnost!

7. Iskreno se zanimajte za svoje sodelavce in za 
tisto, kar zanima njih in je njim pomembno.
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8. Dajte moč svojim sodelavcem – opolnomočite 

jih!
9. Omogočite svojim sodelavcem kontrolo in 

nadzor nad svojim delom!
10. Poskrbite za rast in razvoj svojih sodelavcev!

Čas je, da udeležence povabim v Svetovno kavarno. 
To je metodologija, kjer udeleženci ob omizjih 
ob podpori gostitelja razmišljajo, se pogovarjajo, 
modrujejo in širijo obzorja na dogovorjene teme. 

Tokrat so vse štiri več kot zanimive, vse povezane 
s ključnim ciljem srečanja: Vodenje in organizacija 
dela, Motivacija in nagrajevanje, Komunikacija in 
odnosi, Zdravje.

Dve uri kroženja med omizji ter zastavljanja vprašanj 
in iskanja odgovorov nanje migne kot bi trenil. In še 
bi se lahko pogovarjali. Toliko zanimivih vprašanj! Pa 
različni pogledi ter izkušnje za izmenjavo. Predlogi 
in ideje kar dežujejo.

Odzivi udeležencev: 

V mesecu aprilu in novembru sem se udeležila moderiranega srečanja za GMS in vodilne ZT, ki ga je vodila Karin 
Elena.
Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju. Delali smo v skupinah, vsaka je imela svojo nalogo in na velik list so 
se pisale naše ideje, opažanja, predlogi, težave in problemi na oddelkih in njihovo reševanje.
Predvsem je bil poudarek na reorganizaciji dela – kroženju kadrov med oddelki in  reševanju problemov v odno-
sih  med zaposlenimi samimi in njihov odnos do vodij.
Dorekle smo pare oddelkov in datum, kdaj se začne izvajati kroženje kadra.
V novembru smo se ponovno zbrale in preverile rezultate zadanih ciljev prejšnjega srečanja.
Predstavljene so nam bile naloge in cilji za naslednje leto.
Poudarek je bil na trenutno največjem problemu, to so odhodi kadra iz bolnišnice in načrtovanje zaposlovanja v 
SB Celje.
Spet smo delali po skupinah in pisali na papir svoja opažanja, ideje, naloge.
Postavili smo cilje glede organizacije dela, motiviranosti, podajanja informacij na oddelku, skrbi za zdravje … 
Skratka, takšen način dela je super. 

Mateja Kugonič
Centralna sterilizacija 

Strokovno srečanje je bilo zelo zanimivo in dobrodošlo.
Pridobili smo kar nekaj idej za izboljšave, dvig motivacije in dobro vodenje. Zastavili smo si kratkoročne in dolgo-
ročne cilje.
V prihodnje se bomo še bolj soočali z izzivi in raznimi težavami pri našem delu, zato so bile nove ideje, zamisli, 
predlogi in izmenjava mnenj zelo koristni pri uvajanju sprememb, ki so potrebne.
Hvaležna sem za takšno možnost izobraževanja v naši ustanovi.
Menim, da smo na dobri poti in da nam bo skupaj uspelo.

Marija Šišmanovič 
Ginekološko-porodniški oddelek

Zdravstvena nega je trenutno v zelo turbulentnem obdobju. Vsi, ki tako ali drugače soustvarjamo stroko, smo 
dolžni slediti trendom, razvoju in spremembam, ki pa vedno le niso tako enostavne. Strokovno srečanje vodstva 
zdravstvene nege SBC, ki je potekalo spomladi in jeseni, je pravzaprav bilo velika priložnost, da glavne medi-
cinske sestre in odgovorni tehniki izmenjamo izkušnje z različnih strokovnih področij. Tako kvalitetno izvedeno 
moderirano srečanje je orodje za postavitev ciljev, ki so nujno potrebni za razvoj stroke, ohranjanje dobrih  praks, 
ki jih moramo akceptirati v prakso, v področja, ki še niso pokrita in tudi tisto manj dobro popraviti ter začeti znova. 
Vsak začetek je težak, prepričana pa sem, da je nujno potrebno stopiti korak naprej, pogledati v organizacijo dela 
na oddelkih in poiskati najboljše rešitve, ki bodo dodale vrednost k varni obravnavi pacienta in učinkovitosti za-
poslenih. 

Leonida Perčič Šeligo
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
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Sledi še zadnji, bolj operativen del. Najprej se 
uskladimo, kako naj bi izgledali konkretni ukrepi po 
oddelkih (jasno, da bomo črpali iz vseh štirih omizij) 
ter se spomnimo modela SMART, po katerem so cilji 
specifični, konkretni, merljivi, privlačni, dosegljivi, 
realni, zapisani v trdilni obliki in v sedanjem času, 
kot da so že doseženi. Nato sledi individualno delo: 
GMS in Bojan pišejo, razmišljajo, se pogovarjajo, 
delijo, si pomagajo. In tu sem še jaz, da s skupinicami 
ali z vsakim udeležencem posebej pomagam piliti 
ukrepe. Nabere se jih za celih 25 strani. Iskrene 
čestitke! 

Za slovo ali Česa nas učijo Sokratova 
cedila?
Nekdo je prišel nekega dne ves razburjen k modre-
mu Sokratu: »Poslušaj, moram ti povedati, kako je 
tvoj prijatelj ...«
»Počakaj!« ga je prekinil filozof.  
»Si to, kar mi nameravaš povedati, precedil skozi tri 
cedila?«
»Tri cedila?« se začudi prišlec. 
»Da, moj prijatelj, tri cedila. 
Prvo je cedilo RESNICE. Si preveril, če je to, kar mi 
hočeš povedati, resnično?« 
»Nisem. Slišal sem, da ljudje o tem govorijo ...«
»Dobri moj prijatelj. Gotovo si to precedil skozi dru-

go cedilo –  cedilo DOBROTE.  Je kaj dobrega v tem, 
kar mi želiš povedati, čeprav ni gotovo, da je vse res-
nično?«
»Ne!« odgovori človek  že precej v zadregi. »Ni govo-
ra o čem dobrem. Ravno nasprotno ...«
»Hm!« ga prekine ponovno modrec. »Poskušajmo 
še s tretjim cedilom. Je to, kar bi mi rad povedal, vsaj 
KORISTNO?«
»No, ni ravno koristno ...«
»V redu«, reče Sokrat. »Če to, kar hočeš povedati, ni 
resnično, niti dobro, niti koristno, vse skupaj lepo 
pozabi in si ne beli las zaradi tega, kot si jih tudi jaz 
ne!«

Cilji so doseženi, zadovoljni smo, prijetno utrujeni, 
veseli in polni energije. Znova se potrjuje, da je mo-
deriran, sodelovalen način dela pravi. In da je opol-
nomočenje ljudi ključno; da naj o spremembah, ki 
jih bodo izvrševali, razmišljajo in jih načrtujejo izva-
jalci. Le tako jih vzamejo za svoje. In da, v slogi je 
moč. Skupina ima vse odgovore in še boljša vpraša-
nja. Pa tudi izkušnje, vire moči in ramo, na katero se 
lahko nasloniš.

Se vidimo prihodnje leto. Srečno, zdravo, srčno in 
navihano leto 2020 vam želim! 
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ANKETA ZADOVOLJSTVA 
ZAPOSLENIH
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Organizacija so ljudje, zato je uspeh sleherne organizacije odvisen od njihove učinkovitosti in pripadno-
sti. Učinkovitost zaposlenih se veča z njihovim zadovoljstvom pri delu. Poleg zagotavljanja eksistence z 
delom pridobivamo nova znanja, izkušnje, gradimo socialne stike, ugled, varnost.
 V delovni proces vlagamo energijo in čas, za nadomestilo pa pričakujemo zanimivo in ustvarjalno delo, 
dobre delovne razmere in ustrezno plačilo. Zadovoljen zaposleni bo učinkovit in uspešen zaposleni. 

V bolnišnici želimo zadovoljne zaposlene. Ali ste zadovoljni, lahko ugotovimo le na podlagi anket. Po zad-
nji izvedeni anketi ste zaposleni delno zadovoljni, kar nas veseli. 

Anketo je vrnilo 1022 zaposlenih. Zaposleni imamo dobro mnenje o bolnišnici, pozitivno o njej govorimo 
v javnosti in smo pripravljeni za bolnišnico narediti tudi več. Ker se zavedamo pomembnosti organizacij-
ske klime, na katero ste opozorili s slabo oceno, je ukrep, na katerem moramo skupaj graditi. 
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Zaposleni smo dobro ocenili sodelovanje s sodelavci. Manj smo zadovoljni z ukrepi za slabo 
delo in pogrešamo pohvale za dobro opravljeno delo. 
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SIPV PREDSTOJNIKI GLAVNE MEDICINSKE SESTRE
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Zaposleni smo dobro ocenili sodelovanje s sodelavci. Manj smo zadovoljni z ukrepi za slabo delo in pogre-
šamo pohvale za dobro opravljeno delo.

Imamo neustrezne delovne razmere, česar se zavedamo in upamo na potrpežljivost v naslednjih letih do 
pridobitve novih prostorov v novi bolnišnici.
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Ugotavljamo slabšo seznanjenost z dolgoročnimi cilji bolnišnice, s strategijo bolnišnice in ukrepi sanacije. 

Nobeni rezulati niso ne dobri in ne slabi. So številke, na katerih moramo graditi. Zadovoljstvo zaposlenih je 
kategorija, ki določa uspešnost organizacije. In ker želimo biti uspešni, bomo v bodoče sistematično spre-
mljali organizacijsko klimo. Nova anketna vprašanja bomo tako pripravili takoj v začetku prihodnjega leta.

Ugotavljamo slabšo seznanjenost z dolgoročnimi cilji bolnišnice, s strategijo bolnišnice in 
ukrepi sanacije.  
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bodoče sistematično spremljali organizacijsko klimo. Nova anketna vprašanja bomo tako 
pripravili takoj v začetku prihodnjega leta. 
 
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav. 
Splošno kadrovsko pravni sektor 
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Spoštovani sodelavke in sodelavci, 

naj vas skozi vse štiri letne čase  prihajajočega leta 2020 spremljajo 

zdravje, sreča, veselje, vztrajnost, pogum, potrpežljivost, velikodušnost, 
navdih, čut za dobro in s tem zadovoljstvo. Obenem se vam  
zahvaljujemo za dobro sodelovanje v iztekajočem se letu. Prijetne 
praznike vam želimo! 

Kolektiv Oddelka za laboratorijsko medicino 
   Štefka Krivec 

Spoštovani sodelavke in 
sodelavci,

naj vas skozi vse štiri letne 
čase  prihajajočega leta 
2020 spremljajo zdravje, 
sreča, veselje, vztrajnost, 
pogum, potrpežljivost, 
velikodušnost, navdih, 
čut za dobro in s tem 
zadovoljstvo. Obenem se 
vam  zahvaljujemo za dobro 
sodelovanje v iztekajočem 
se letu. Prijetne praznike 
vam želimo!

Kolektiv Oddelka za 
laboratorijsko medicino

  Štefka Krivec
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NADGRADNJA OBSTOJEČEGA 
MRI APARATA
Mag. Boštjan Marzidovšek, univ. dipl. gosp. inž.
Referat za investicije

Zaradi dotrajanosti obstoječega 
magnetnoresonančnega tomo-
grafa PHILIPS INTERA ACHIEVA 
1,5 TESLA PULSAR, izvajalec v letu 
2018 ni mogel več nuditi »all in-
clusive« vzdrževanja. Nato je v 
letu 2019 prišlo do popolne izra-
bljenosti dragih vitalnih rezervnih 
delov. Ugotovljeno je bilo, da če bi 
želeli nadaljevati z obratovanjem 
aparata, bi morali vložiti nesoraz-
merno velika finančna sredstva v 
obnovo aparata in sistema hlaje-
nja helija zaradi njegovega čeda-
lje intenzivnejšega prepuščanja 
ter zamenjavo vsaj enega gradi-
entnega ojačevalnika. Prav tako 
je bilo v prostoru za preiskave 
ugotovljeno slabo stanje stropne 
obloge vključno z njeno nosilno 
konstrukcijo. 
Vodstvo je ocenilo, da nesoraz-
merna vlaganja v vzdrževanje ob-
stoječega aparata niso gospodar-
na, zato se je odločilo za njegovo 
nadgradnjo. V okviru nadgradnje 
so bila opravljena še gradbeno 
obrtniška dela za prilagoditev ob-
stoječih prostorov novi tehnolo-
giji. V sklopu teh del smo uredili 
klimatizacijo, ogrevanje, hlajenje 
in prezračevanje  prostora MR 
kletke, dobavljen pa je bil tudi 
nov hladilni agregat za tehnolo-
ško hlajenje MRI aparata.

V izhodišču je nabavna služba op-
ravila raziskavo trga, ki je pokaza-
la, da je nadgradnjo aparata spo-
soben opraviti le en ponudnik, to 
je Gorenje GTI, d. o. o. 
Na podlagi zbranega gradiva in 
razpoložljivih finančnih sredstev 

MRI diagnostika poteka v pritličju Radiološkega oddelka na skrajnem SV delu od-
delka v rumeni stavbi – centralnem bolnišničnem objektu. 

Tloris prostora za preiskave na MRI in CT napravi – arhitektura PID (projekt izvede-
nih del)
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je bil  uspešno opravljen posto-
pek JN, ki je vključeval tudi poga-
janja.  

Strokovna komisija je v postop-
ku pogajanj glede na prvot-
no ponudbo, ki je znašala 
1.432.109,20 EUR, dosegla zni-
žanje skupne končne vrednosti 
v EUR z DDV za 82.170,20 EUR. 
Hkrati je strokovna komisija do-
segla, da je končna ponujena 
vrednost v okviru razpoložljivih 
finančnih sredstev.
Končna pogodbena cena, ki zna-
ša 1.349.939,00 EUR,  vključuje 
nadgradnjo obstoječega MRI 
aparata, izdelavo projektne do-
kumentacije, izvedbo gradbeno 
obrtniških del in »all inclusive« 
vzdrževanje nadgrajenega apa-
rata ter vse opreme za obdobje 
10 let.

Izvajalec Gorenje GTI, d. o. o. je 
skladno s pogodbo in predlože-
nim terminskim planom začel iz-
vedbo del avgusta 2019. Dela so 
potekala skladno s potrjenim ter-
minskim planom. Pomembno za 
naročnika je bilo, da lahko začne 
aparat uporabljati v najkrajšem 
možnem času. Nadgrajeni MRI 
aparat je konec septembra 2019 
ponovno začel obratovati. V ok-
tobru 2019 so bila končana vsa 
pogodbena dela in sledila sta pri-
mopredaja ter končni obračun.
SB Celje je z nadgradnjo pridobi-
la predvsem to, da ima nadgraje-
ni aparat vse lastnosti novega in 
zagotavlja širši nabor preiskav. V 
praksi to pomeni, da je slikovni 
material pridobljen z naprednej-
šo tehnologijo, slike so jasnejše 
in zato diagnosticiranje boljše. 
Hkrati nadgrajeni aparat dodatno 
omogoča preiskave abdomna (je-
tra, ledvice, prebavni trakt). 
SBC ima sedaj dva nova aparata 
za preiskave, kar dodatno pripo-
more k večji produktivnosti bol-
nišnice in s tem skrajševanju ča-

kalnih vrst.
Za uspešno izvedbo projekta 
nadgradnje MRI aparata in mini-
malnega izpada preiskav gre zah-
vala vodstvu, nemedicinskemu 

Odstranitev dotrajanih elementov 
starega MRI aparata do jedra – ostalo je 
samo ogrodje. V prostoru za preiskave 
(MRI kletka) so bili zamenjani strop 
in talne obloge, opravljena so bila 
slikopleskarska dela in dobavljena nova 
omara.

Izvedba GOI del v prostoru operaterja in 
evakuacijskem hodniku, ki so zajemala 
zamenjavo talne obloge, slikopleskar-
ska dela, elektroinstalacijska dela, za-
menjavo sanitarne keramike in dobavo 
novega pohištva (delovni pulti, omare, 
predalniki).

sektorju SB Celje in oddelku ra-
diologije, ki so s skupnim delom 
in sodelovanjem pripomogli k za-
ključku še enega izmed mnogih 
projektov v SBC.

Nadgrajeni MRI aparat s pripadajočimi prostori

Izvedba del:
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UREDITEV AMBULANT V A-TRAKTU
Eva Planko, inž. gradb. 
Referat za investicije

Stavbe bolnišnice so objekti, v katerih stalno pote-
kajo različne aktivnosti. Z napredkom medicinske 
stroke se ustvarjajo novi programi dejavnosti, za 
katere je treba ustrezno prilagoditi obstoječe pro-
store.  Pri preureditvah se običajno srečujemo z iz-
zivom, kako v obstoječe prostore umestiti dodatne 
programe in pri tem zagotoviti optimalne pogoje 
dela, saj zaradi prostorskih  omejitev ne moremo v 
celoti zagotavljati skladnosti s tehničnimi smernica-
mi. 

V letošnjem letu smo bili soočeni z zelo zahtevnim 
izzivom ureditve ambulante št. A-20 – ambulante 
maksilofacialne kirurgije, kjer je bilo treba preure-
diti prostor z enim zobozdravniškim stolom v dva 
prostora, v katerih se bosta sočasno izvajala pose-
ga. Zaradi omejitev obstoječega ambulantnega 
prostora in nujno potrebnih spremljevalnih prosto-
rov (sterilizacija, nečisti prostor, kirurško umivanje, 
administracija) je bilo nemogoče urediti dva v celoti 
ločena prostora. Predstojnik je po konstruktivnem 
sodelovanju s projektantom potrdil ustrezno zasno-
vo ureditve, na podlagi katere smo v zelo kratkem 
času pripravili vse izvedbene projekte.  

Prav tako smo bili pred velikim izzivom, kako urediti 
prostor za medicinsko rehabilitacijo, saj je to čisto 
nova dejavnost v SB Celje in sodelujoči še niso imeli 
svojih izkušenj z izvajanjem tega programa. Projek-
tant je pripravil več idejnih zasnov,  ki so jih vklju-

čeni v projekt temeljito preučili in izbrali ustrezno 
različico. Ureditev novega prostora ni bila mogoča v 
obstoječih gabaritih. Za novo dejavnost je bilo tre-
ba preseliti izvajanje EKG meritev v prostor A-15 in 
nove prostore razširiti v sedanji hodnik – čakalnico. 
Pri obeh posegih smo se ob projektiranju soočili s 
težavami za zagotovitev zadostnega prezračevanja, 
kar je povečalo stroške prenove. 

Ambulanta A-12 med obnovo

Obnovljena in delno pregrajena ambulanta za 
maksilofacialne posege A-20 
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Za vzorno sodelovanje z izvajalcem pri obeh projek-
tih se zahvaljujem sodelavcem sektorja SIPV, osebju 
kardiološkega oddelka, Roku Kladniku z oddelka za 
medicinsko rehabilitacijo in vsem sodelujočim od-
delka za maksilofacialno in oralno kirurgijo.

Ob aktivnemu sodelovanju projektantov vseh strok 
smo približno v enakem času pridobili projekta za 
oba posega, kar je omogočilo, da smo izvedli skup-
no javno naročilo in v zelo kratkem času pričeli dela 
na obeh lokacijah hkrati. Obnova obeh ambulant je 
potekala pretežno v popoldanskem času, da je bilo 
delo v sosednjih ambulantah moteno v najmanjši 
možni meri. 
Pogodbena vrednost obnove ambulant A-20 in 
A-12 je znašala 141.205,00 EUR (z DDV). 

Za uspešno preureditev se zahvaljujem izvajalcu 
GES, d. o. o., ki je s svojo prilagodljivostjo in ko-
operativnostjo dokazal, da je možno izvajati kako-
vostno obnovo prostorov tudi v neposredni bližini 
delovnih procesov v bolnišnici.  Velika zahvala gre v 
obeh primerih tudi projektantski ekipi in odgovor-
nemu projektantu, ki je v novo urejene prostore z 
manjšimi predelavami umestil pretežni del obstoje-
čega pohištva. 

Novi prostori za kardiorehabilitacijo v A12

KADROVSKI POHOD NA CELJSKO KOČO

Zadnji oktobrski petek. 
Dan, ko vsi hitijo iz služ-
be vikendu naproti. Le 
sodelavci Splošno ka-
drovsko pravnega sek-
torja smo tisti dan proti 
koncu službe iz dnev-
nih skočili v športna 
oblačila in se vsi skupaj 
podali v naravo. Zaradi 
kratkega dneva smo 
poiskali najbližji vrh v 
Celju. Naš cilj je tokrat 
bila Celjska koča. Dan je 
bil kot naročen za dru-
ženje v naravi. Jesenske 
barve in toplo sonce so 
nas spremljali vse do 
vrha. No, rekord priho-
da v Celjsko kočo ni bil 
ogrožen. Naš tempo je bil prilagojen namenu našega pohoda. Počasi, a vztrajno, s počitki. S pogledi na okoliške 
hribe in na Celje smo se prijetno družili. 

Kot je rekla sodelavka Katja: »Če hočeš hiteti, pojdi sam, če hočeš priti daleč, pojdi v skupini.« Naš sektor želi daleč. 
In ker skrbimo tudi za zdrav duh v zdravem telesu, kmalu ponovimo.

Andrejka Presker Hudernik
Splošno kadrovsko pravni sektor
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Želimo vam toliko optimizma, 
da ga boste lahko delili z drugimi, 
dovolj volje, da boste lahko sledili svojim vrednotam, 
dovolj moči, da vas ne zlomi nepopolnost sveta,  
in še zaupanja, spoštovanja, miru in drobnih trenutkov, ki naredijo življenje lepše. 
Lepe praznike in srečno novo leto 2020! 
Kolektiv nevrološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje 
 

 

SANACIJA OSTREŠJA IN KRITINE 
OBJEKTA INFEKCIJSKEGA ODDELKA
Eva Planko, inž. gradb. 
Referat za investicije

V letošnjem letu smo si zadali za cilj sanacijo streh na 
zgradbi infekcijskega oddelka. V finančnem načrtu 
je bilo za izvedbo sanacije predvidenih 160.000,00 
EUR, a smo z uspešnim javnim naročilom dobili zelo 
dobrega in cenejšega izvajalca, ki je delo opravil za 
147.274,25 EUR. Izvajalec se je izkazal tako s kako-
vostjo opravljenih del, kot tudi z rokom izvedbe, 
saj je dela končal kar štiri tedne pred predvidenim 
rokom. Med potekom del je vzorno skrbel za delo-
vanje gradbišča in minimalno vplival na delovanje 
bolnišnice, za kar si zasluži vso pohvalo. 

V okviru sanacije strehe je izvajalec zamenjal vso 
strešno kritino, opravil vsa krovsko-kleparska dela 
in namestil novo strelovodno zaščito. Oba objek-
ta imata toplotno izolirani podstrešji – v novejšem 
delu je zaradi izvedbe izolacije med špirovci sedaj 
podstrešje lahko v celoti izkoriščeno.  

Podrobnosti izvedbe 

Celotna obnovljena streha zgradbe oddelka za infekcijske 
bolezni in vročinska stanja

Obnovljena nadstrešnica pri dvigalu

Po končani sanaciji strehe so sodelavci službe za 
vzdrževanje objektov in naprav v celoti sanirali še 
nadstrešek pri vhodu v dvigalo. 

Za vzorno sodelovanje z izvajalcem se zahvaljujem 
sodelavcem elektro delavnice in osebju oddelka za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja, njihovim pa-
cientom pa se zahvaljujem za strpnost in potrpežlji-
vost med izvedbo del. 

Želimo vam toliko optimizma,
da ga boste lahko delili z drugimi,
dovolj volje, da boste lahko sledili svojim 
vrednotam,
dovolj moči, da vas ne zlomi nepopolnost sveta, 
in še zaupanja, spoštovanja, miru in drobnih 
trenutkov, ki naredijo življenje lepše.
Lepe praznike in srečno novo leto 2020!

Kolektiv nevrološkega oddelka 
Splošne bolnišnice Celje
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AMBULANTA ZA ORL KANILE
Robert Blazinšek, inž. les.
Služba za vzdrževanje objektov in naprav

Za nami je še ena uspešno zaključena in v uporabo 
predana adaptacija, ki smo jo izvedli delavci enote 
SIPV. Tokrat smo uredili ambulanto za ORL kanile.

Maja letos so se začele aktivnosti s pridobitvijo 
projektne dokumentacije za investicijo z ocenjeno 
vrednostjo malo pod 40.000,00 EUR. Projekt je bil 
odobren na seji poslovodnega kolegija 7. 5. 2019.

Ambulanta je namenjena predvsem zunanjim paci-
entom, ki so večinoma pripeljani z reševalnimi vozi-
li. Sama lokacija je zelo primerna, saj je v bližini glav-
nega vhoda in neposredno dostopna iz glavne avle.

Glede na obstoječe stanje je bila potrebna komple-
tna obnova, tako v smislu gradbeno obrtniških del 
kot strojnih in elektro napeljav.

V prvi fazi je bilo treba preseliti celoten arhiv. Nato 
smo opravili naslednja gradbena dela: postavitev 
mavčne stene, vzidava novih oken, lahki spuščeni 
stropovi, napeljava ogrevanja, medicinskih plinov, 
elektro napeljave, nov PVC tlak ter seveda celotna 

pleskarska dela. Pohištveno opremo je naročila na-
bavna služba.

Celotna investicija nas je stala 23.125,00 EUR z vidi-
ka nabave in storitev zunanjih izvajalcev, seveda je 
tu treba upoštevati tudi znanje, trud in sodelovanje 
naših sodelavcev.

V imenu službe SIPV se ob tej priložnosti zahvaljuje-
mo vodstvu bolnišnice, da je razumelo upravičeno 
potrebo po nujnosti ureditve ambulante za ORL ka-
nile, ki naj bi bila namenjena tudi anesteziološki in 
psihiatrični ambulanti. Zahvalo izrekamo tudi izva-
jalcem del, ki so strokovno in v roku opravili zadane 
naloge. Nazadnje se zahvaljujem zaposlenim v SIPV, 
hkrati pa tudi vsem vam za prijazno sodelovanje in 
razumevanje v času del, ko je bilo potrebno veliko 
prilagajanja in potrpežljivosti.

Hvala in srečno! 

 

 

Vsaka beseda, vsak pogled, 
vsako dejanje in vsak nasmeh 
lahko prinese srečo drugim 
ljudem. Vsak trenutek je lahko 
nov začetek.  
Velika upanja ustvarjajo velike 
ljudi, zato radostno pojdimo 
naproti novem letu 2020. 
Da bi se vam in vašim 
najdražjim uresničila mnoga 
pričakovanja, vam želijo 
sodelavci : 

Sektorja za finance in 
računovodstvo 
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MARIJA SLUGA
Vsi s tvojega oddelka, Oddelka za bolezni ledvic in dializo

14. avgusta je ZADNJIČ slekla uniformo medicin-
ske sestre naša sodelavka Marija Sluga. Omarico je 
zadnjič zaklenila ob 6.00 in se po 40 letih še enkrat 
odpravila iz NOČNE SLUŽBE po hodnikih SBC  čez 
»NEFRO« na ZASLUŽENO pot, ki se ji reče PENZIJA.
Zato, draga Marija, nekaj vrstic ob odhodu.

V Egiptu je imela sfinga zanimivo uganko:
KDO HODI ZJUTRAJ PO ŠTIRIH,
                   OPOLDNE PO DVEH in 
                   ZVEČER PO TREH nogah?

Dokaj težko vprašanje, a toliko bolj zanimiv odgo-
vor. To je ČLOVEK.

Saj od rojstva do prvih korakov se plazi po štirih, 
nato hodi po dveh in na starost si hojo lajša s palico, 
torej ima tri noge.

V tvojem primeru pa bi lahko rekli, da si 
ZJUTRAJ hodila v ŠOLO,

in ko si se kot osnovnošolka odločala za poklic, te 
je najbrž v sanjah obiskal duh Florence Nightingale 
in ti vdahnil moč, da postaneš MEDICINSKA SESTRA. 
V zdravstveni šoli si se učila vsega potrebnega za 
delo, najbolj pa so bile pomembne rjuhe. Te so mo-
rale biti zložene po dolžini, širini, svitki, sedaj ko so 

jogice, bi verjetno našla še elipsno zlaganje le-teh. 
Torej po štirih letih »driblanja« si bila usposobljena 
za medicinsko sestro in delo na internem C-oddel-
ku…

OPOLDAN v SLUŽBO

V dolgih 40 letih si šla skozi vrsto reform, organiza-
cijskih enot in TOZD-ov. Slednje je pomenilo Tova-
rišica Oprostite Zastonj Delate. To se ti bo poznalo 
vsakega zadnjega v mesecu. In spomin seže še dlje. 
Oddelala si nič koliko NOČNIH služb, v katerih ti je 
bila sopotnica polna luna. Z njeno pomočjo so bile 
nočne službe pestre in zanimive. Da ne omenjam 
vseh praznikov, nedelj, ko nisi bila s svojimi doma. 
Sodelovala si z mnogimi zdravniki, stažisti, specia-
lizanti, pripravnicami, mladimi, starimi kolegicami. 
Skratka spoznala si in poznaš delo ljudi v modrem 
in belem do potankosti. Bila si tudi član inventarne 
skupine vrsto let. Kot arheologinja si iskala razne 
izgubljene stvari, ki so imele inventarno številko, 
ampak jih ni bilo nikjer. Skozi to iskanje si hote ali 
nehote pridobila tudi sama svojo črtno kodo s št. 
11092019. In 11. 9. si se poskenirala v ekipo PENZ-
JON PAKET, kar pomeni, da boš

ZVEČER uživala v PENZIJI.

Torej, draga naša Mici! Želimo ti, da ne bi nikoli pot-
rebovala tretje noge. Prednost daj vsemu tistemu, 
čemur si se morala odreči v času službe. Preživljaj 
kakovostno svoj prosti čas in ura naj ti nikoli več ne 
bo vladarica.

UŽIVAJ »LAJF«,  imej se MAKSIMALNO in naj ti služi 
ZDRAVJE. Svojo ljubezen pa razdajaj svojim najdraž-
jim, še posebno vnukinjama. Na »NEFRO« pa le pri-
di kdaj, da nam boš skuhala kofe, SAJ VEŠ KDAJ se 
kuha, in da kakšno rečemo in se nasmejimo s staro 
bando z »nefra«.

SREČNO in HVALA za vse tvoje znanje, ki si ga vso 
delovno dobo prenašala na nas malo mlajše kolegi-
ce in kolege. In ja, zaslužiš si naziv 

ČLOVEK in 1/2 ter SREČNO V PENZIJI!
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MIRA TADIĆ
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih 
strok in reanimatologijo

V decembru 2018, v najbolj ča-
robnem mesecu leta, mesecu pri-
čakovanj, toplih stiskov rok, pol-
nem skritih upov in želja, iskrenih 
objemov in stiskov rok, ko si drug 
drugemu želimo le dobro in v to 
usmerjamo svoje misli za nap-
rej,… se je od nas poslovila in 
upokojila naša MIRA TADIĆ. 

Lahko bi rekli, da takšna, kot je ta 
čas … in takšna, kot smo te poz-
nali in si vsako jutro prihajala med 
nas. Nič več nas zjutraj ne prebu-
ja vonj po jutranji kavi, ki je že 
na vhodu v našo pisarno vabil in 
smo po njem vedeli, kdaj je Mira v 
službi. In ne le to, k temu je znala 
dodati še iskren nasmeh v dobro-
došlico skupnemu začetku delov-
nega dne. Hmm ... najverjetneje ti 
ga je kdo potihoma zavidal … a ti 
si ga zgradila spričo izkušenj svo-
jega življenja in preizkušenj naše-
ga dela, ko mora človek kdaj pa 
kdaj hoditi po robu, se znajti v da-
nem trenutku, ki narekuje obstoj 

ali konec vsega, ko vse utripa na 
monitorju in okoli ter se v nasled-
njem trenutku vse ugasne … ti 
pa si znala in zmogla ostati »tu in 
zdaj«, vedno strokovna, spoštlji-
va ter predvsem človek s srcem 
in občutkom za ljudi! Ja tudi to 
bi ti lahko zavidali … a ne, s tem 
si pustila dobro sled in predvsem 
zgled vsem tistim, ki v tem ostaja-
mo za tabo. Tako nas misel Toneta 
Pavčka ponese do tebe; 

»Živeti in preživeti kakor jeder br-
stič, ki mora živeti za vse in za nič. 
Ni glavno uspeti. Bolj slavno je rav-
no živeti in biti ravna kov v verigi 
rodov!«

V našo bolnišnico je prišla iz so-
sednje Bosne in Hercegovine, na-
tančneje iz Tuzle, in se leta 1981 
pridružila tedanji ekipi anestezij-
skih medicinskih sester ter tako 
skupaj z njimi razvijala in snovala 
naš sedanji oddelek. Svoje delo in 
znanje je z veliko mero srčnosti in 
potrpežljivosti prenašala na mlaj-
še sodelavce. Njeno izredno dob-
ro sodelovanje v multidisciplinar-
nem timu je prav tako bogatilo 
njeno poklicno pot. Še posebej so 
je bili veseli sodelavci ekipe »ma-
gnetne resonance« in male gine-
kološke operacijske sobe, kamor 
sta kot »prav posebna in izredno 
navezana ter usklajena ekipa« 
zadnje čase hiteli z dr. Čatrovo vse 
do 11. ure  dokončati in narediti 
čim več. Delo medicinske sestre v 
anesteziji ji je bilo, kot radi reče-
mo, »pisano na kožo«. S svojo tan-
kočutnostjo je zelo dobro zaznala 
stiske in strahove pri ljudeh, ki jih 

 

Čudeži obstajajo! 

Le verjeti je treba vanje. 

Naj bo novo leto 

polno čudežev za vse. 
 

Prijetne praznike ter mnogo sreče in notranjega 
miru v prihajajočem letu vam želi kolektiv 
oddelka za angiologijo, endokrinologijo in 

revmatologijo 
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v posebnih trenutkih ne znajo in 
zmorejo izraziti. Ko človek zboli 
ali ga doleti nenadna nezgoda, 
huda sprememba, potrebuje ob 
sebi človeka, ki zna biti empatičen 
in topel, kar je še posebej razu-
mela ona sama. Vsak nov delovni 
dan je začenjala z dobro voljo in 
veliko mero pozitivne energije. 
Okoli nas je širila zadovoljstvo in 
optimizem, kar ji je odpiralo vra-
ta, kamorkoli je v dobrem, tudi za 
usluge drugim, potrkala s kakšno 
napotnico v roki.

Bila je človek, ki je svoje delo ne 
le opravljala, ampak čutila kot 
poslanstvo, za kar se nikoli ni iz-
postavljala… a je bila velika v 
marsičem, kar mnogim kljub na-
zivom pred in za imenom manjka, 
in česar človeku ne more dati no-

ben naziv. Do vseh v našem timu 
je znala pristopiti, nas začutiti in 
spoznati malo dlje in več, kar je 
kazala s pozornostmi, ko nikoli ni 
kot »blagajnik našega oddelka« 
izpustila pomembne prelomnice, 
obletnice, življenjske spremem-
be, posebnih korakov … ipd. 
Skratka osebne situacije posame-
znika, ko je prav in lepo, da kot 
ekipa to drug drugemu izrazimo. 
Za vse to, kar si in si bila, smo ti 
Mira iskreno hvaležni in ti želimo 
vse dobro še naprej. Pa le še kaj 
pridi »naokoli«.  

Kaj vemo o času? Da gre in 
mineva. Je zdajšnji, pretekli, 
prihodnji in večni.
Nam gleda na uro, ne mara 
zamude in teče prehitro, ko skupaj 
smo srečni.

Najboljši od časov so časi 
svobodni, najlepši pa čas, ki 
porabiš ga zase.
Lahko ga po svoje deliš in sestaviš, 
lahko le skomigneš pa rečeš »ne  
da se«.
Zato ti želimo več prostega časa, 
več časa za sanje, za ždenje, 
cartanje,
za urice polne prijetne bližine in 
tihe trenutke za samost in branje.
Želimo ti čas za otroško veselje, za 
družbo, za igro, za noro zabavo,
za možnost, da včasih res greš 
malo po svoje in polna nemira se 
zlekneš v travo.
Vse želje so skupne in tudi 
posebne. Vsak nosi kaj v srcu, kar 
drugi ne čuti.
Življenje je čudež in vse je mogoče, 
kot ptica spomine in vse dobro 
zapiši v peruti…

UPOKOJITEV JANJE STOJNŠEK, 
MEDICINSKE SESTRE Z »DERME«

Kolektiv Dermatovenerološkega oddelka

Redko se zgodi, da človek preži-
vi  celo delovno dobo na enem 
mestu, v eni službi. Začelo se je 
pred davnimi štiridesetimi leti, 
leta 1979, ko je mlada medicinska 
sestra Janja začenjala svojo po-
klicno pot. V časih, ki so zahtevali 
trdo delo, pripadnost in nenehno 
učenje. V časih strogih predstoj-
nikov, ki pa so si upali zaposliti 
mlado nosečnico. Je rekla, da bo 
delala na porodnem oddelku, ker 
se je učila za babico. Pa glej ga 
zlomka, tam ni bilo mesta zanjo ... 
in pristala je na dermatološkem. 
Postala je sestra v otroški sobi 
dermatološkega oddelka. Krep-

ko je bilo treba zavihati rokave, 
saj  v teh časih dojenčki in malčki 
niso imeli ob sebi mamic. V noč-
ni izmeni je bilo treba previjati in 
hraniti kar nekaj nadobudnežev 
naenkrat.

Tudi sama je kmalu dobila Izidorja 
in Lauro. Bila je predana otroška 
sestra in pridna mamica. Prav ob-
čudovali smo jo, kaj vse je zmogla 
v službi in doma. V tistih časih so 
znali starejši uslužbenci mladim 
velikokrat zagreniti življenje. Hi-
erarhija je bila sveta stvar. A naša 
Janja nikoli ni postala takšna. Mla-
dim ni težila. Večkrat jim je bila 
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zaupnica. Razlike v letih nismo 
opazili. Je bila naša Janja vedno 
fit in nič sitna. 
Kljub zvestobi prvi službi pa so ji 
bile selitve usojene. Skupaj s »celj-
sko dermo«  se je iz Novega Celja 
selila v Vilo Sonjo, pa v drugo nad-
stropje, nato še v četrto. Vmes je 
prevzela delo v ambulanti. V hiški 
pri vratarju, kjer so bile razmere 
nemogoče, pa vendar idilične in 
domače. Tudi ambulanta je našla 
prostor v drugem nadstropju. In 
pred šestnajstimi leti je končno 
dobila svoj prostor na polikliniki.
Ko je bila Janja na dopustu, smo 
to opazili vsi, tudi pacienti. Lepo 

je bilo delati z njo, če je kaj oblju-
bila, je to tudi izpeljala do konca.
Delovna leta so se vztrajno nabi-
rala, optimizem pa je še vedno bil. 
Ko so njene vrstnice korakale pro-
ti penziji, smo kar nekako mislili, 
da naša Janica še ne bo odšla. A 
vse bolj je bila vpeta med službo 
in njenimi Banjšicami. V tem tur-
bulentnem času nemira in spre-
memb si je pa že zaželela malo 
miru. 

Vse prehitro za nas je prišel čas, 
ko je imela vsakršnih let dovolj in 
je zakorakala umirjenosti naproti. 
O, pa če si je še tako želela umiri-

ti, odpočiti, ...  je vseeno potočila 
nekaj solzic pred odhodom. Res 
smo postali kot ena družina.

Draga naša Janja, uživaj v zaslu-
ženem »penzionu«. Bodi aktivna 
in naj ti zdravje služi. Pa bicikel 
in pohodni čevlji. Uživaj s svojim 
Ivotom in Ajkico na Tolminskem 
in ob morju. 

Pa pridi nas kaj pogledat. Verjemi, 
četudi izgleda, da v tem noro hi-
tečem času nimamo časa za svoje 
drage »penzionerje«, boš ti vedno 
v naših srcih. Veseli bomo tvojega 
objema.

SPOMIN NA ANICO KOLŠEK
Čas človekovega življenja je le 
razdalja med jutrom in večerom. 
In ko zvečer sonce zaide, življenje 
umre, a ostanejo spomini - lepi, 
boleči, veseli in žalostni …

Na torkovo jutro v novembru 
nas je razžalostila vest, da je 
sonce za vedno zašlo naši dol-
goletni sodelavki, kadrovski re-
ferentki Anici Kolšek. Spomin 
mi je nehote ušel na moj zače-
tek delovne poti v bolnišnici. Ko 
sem polna sama sebe po konča-
ni fakulteti prikorakala še v »sta-
ro« kadrovsko službo na Gregor-
čičevi ulici. Dobro sem poznala 
vse kadrovske referentke, Anico, 
Jožico, Mileno in Evo. Kot hčerka 
zaposlene sem pogosto kot dija-
kinja in študentka, še pred dobo 
računalnikov in mobitelov, zrla v 
pisalne stroje, kupe map in dru-
gih dokumentov na mizah kad-
rovskih referentk. Iz pisarne se je 
pogosto slišal tisti zvok še starih 
tipk pisanih strojev ali kasneje 
tiskalnika, ki je na ves glas izpi-
soval pogodbe. Oboževala sem 
ta nemir v pisarni. Gospa Anica 
je vsakega bodočega zaposle-

nega sprejela prijazno. Znala je 
omiliti začetno tremo marsikate-
rega delavca. Pa tudi tiste, ki smo 
leteli visoko, malce spustiti na tla. 
Kako tudi ne, saj je ob moji zapo-
slitvi imela kar 23 let izkušenj kot 
kadrovska referentka. A svoje po-
klicne poti ni pričela v kadrovski 
službi. Leta 1970 se je zaposlila v 
TOZDU medicinski oddelki – Pa-
tologija, kjer je opravljala dela 
administratorke do premestitve 
v kadrovsko službo leta 1978. Od 
leta 1978 do upokojitve leta 2002 
pa je opravljala dela kadrovske 
referentke. Za »kadrovnice« ste 
delavci kot otroci. Zaposlimo vas. 

Poznamo vaše ime. Poznamo 
vašo poklicno pot. In spremlja-
mo vas, ko odhajate od nas. Go-
spa Anica je to opravljala vestno 
in predano. Nas sodelavce pa je 
znala vsakodnevno razveselje-
vati s svojimi podvigi v hribih, 
delila izkušnje z vrtnarjenjem 
in družinskimi prigodami. Tudi 
po upokojitvi se naše druženje 
ni končalo, temveč smo s sreča-
nji nadaljevali. Žal bo letošnje 
srečanje ob zaključku leta brez 
gospe Anice. A vemo, da se naša 
pot nikoli ne konča … le preob-
razi se v drag spomin. 

Andrejka Presker Hudernik
Služba za kadrovske zadeve



67MI, VI, ONI

 

Stanje zaposlenih na dan 30. 11. 2019: 
2093 delavcev delavcev

Prihodi
• 1 zdravniki specialist
• 1 zdravnica specialistka – dopolnilno delo
• 17 zdravnikov specializantov
• 1 zdravnik brez spec./zdravnik po opravljenem 

sekundariatu – sobni zdravnik
• 11 zdravnikov sekundarijev
• 26 zdravnikov pripravnikov
• 3 dipl. inž. radiol. tehnol.
• 1 dipl. inž. radiol. tehnol. – pripravnik
• 1 dipl. fiziot.
• 2 dipl. fiziot. – pripravnika
• 1 dipl. del. terapevt
• 29 dipl. m. s.
• 1 dipl. inž. lab. biomed.
• 1 dipl. inž. lab. biomed. – pripravnik
• 17 tzn
• 4 tzn – pripravnikov  
• 9 zdravstvenih administratorjev
• 1 bolničar
• 1 spremljevalka bolnikov 
• strežnica
• 2 energetika
• 2 servirki 
• 1 vzdrževalka perila

Odhodi
• 8 zdravnikov specialistov
• 17 zdravnikov sekundarijev 
• 13 zdravnikov pripravnikov
• 1 zdravnik brez spec./zdravnik po opravljenem 

sekundariatu – sobni zdravnik
• 14 dipl. m. s.
• 2 dipl. fizioterapevta
• 2 dipl. inž. lab. biomed.
• 1 dipl. radiol. inž.
• 1 dipl. inž. radiol. tehnol. – pripravnik
• 20 tzn
• 3 tzn – pripravniki
• 1 laboratorijski tehnik
• 2 strokovna sodelavca
• 1 finančno računovodski delavec
• 5 zdravstvenih administratork
• 3 dietni kuharji
• 1 vzdrževalec 
• 1 šivilja
• 3 servirke 

Stanje zaposlenih 
na dan 30. 11. 2019 

(določen nedoločen čas, prihodi in odhodi od 
junija do novembra 2019)

 

 

Novo leto je tu! Čas, ko se 
želje po sreči in zdravju selijo 
iz srca v srce… Naj se 
uresničijo! 

Vesel božič & srečno novo 
leto 2020! 
 

Oddelek za bolezni ledvic in dializo 

 

Novo leto je tu! Čas, ko se želje po 
sreči in zdravju selijo iz srca v srce… 
Naj se uresničijo!
Vesel božič & srečno novo leto 2020!

Oddelek za bolezni ledvic in dializo

Želimo vam, da bi se vam uresničile
vse želje, pričakovanja in sanje,
tudi tiste, ki ste jih postavili

visoko nad oblaki.

Srečno 2020 vam želi
osebje Transfuzijskega centra.

Damjan Škorc: 
Božična zvezda, akril
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Delovni jubileji od januarja do junija 2019

10 LET
1. Nives Bregar, Kardiološki oddelek
2. Špela Capuder, Otroški oddelek
3. Bojan Djuranović, Oddelek za anesteziologijo, 

intenzivno medicino operativnih strok in 
terapijo bolečin

4. Elza Erak, Administracija urgentnega centra
5. Sabina Erjavec, Oddelek za otorinolaringologijo 

in cervikofacialno kirurgijo
6. Špela Frece, Oddelek za laboratorijsko 

medicino
7. Irena Hercog, Služba za obračun plač
8. Maša Kajba Pavlič, Centralni operacijski blok
9. Anja Kamplet Marš, Urgentni center 
10. Hana Perinić, Nevrološki oddelek
11. Lina Savšek, Nevrološki oddelek
12. Lampros Skamagkoulis, Oddelek za 

maksilofacialno in oralno kirurgijo
13. Katarina Stagoj, Transfuzijski center
14. Urška Tajnik, Oddelek za anesteziologijo, 

intenzivno medicino operativnih strok in 
terapijo bolečin

15. Žaklina Volavšek, Radiološki oddelek

20 LET
1. Renata Čoh, Vložišče
2. Luka Jenšterle, Oddelek za splošno in 

abdominalno kirurgijo
3. Gordana Kmet, Administracija oddelkov 

neoperativnih strok
4. Bernarda Kubale, Administracija specialističnih 

ambulant in funkcionalnih oddelkov 
operativnih strok

5. Lidija Lahovnik, Administracija urgentnega 
centra

6. Mihael Pesjak, Enota za SNMP
7. Angela Petaci Cimperman, Ginekološko-

porodniški oddelek
8. Liljana Pliberšek, Oddelek za maksilofacialno in 

oralno kirurgijo
9. Barbara Sodin, Oddelek za bolezni prebavil
10. Milena Šelih, Administracija servisnih služb
11. Nataša Vodeb, Oddelek za medicinsko 

rehabilitacijo
12. Barbara Volavšek, Oddelek za bolezni prebavil

30 LET
1. Romana Aškerc, Lekarna
2. Petra Auser Štefanič, Pediatrični urgentni 

center
3. Marija Črepinšek Berlan, Služba za kadrovske 

zadeve
4. Tatjana Čvan, Služba za prehrano
5. Matejka Hrastnik, Oddelek za laboratorijsko 

medicino
6. Vojka Krobat, Transfuzijski center
7. Slavica Podgoršek, Očesni oddelek
8. Smiljana Rajh, Oddelek za medicinsko 

rehabilitacijo
9. Nevenka Sedovšek, Oddelek za splošno in 

abdominalno kirurgijo
10. Nuša Sevčnikar, Oddelek za laboratorijsko 

medicino
11. Mihaela Šolinc, Služba za preskrbo s perilom
12. Darinka Špes, Nevrološki oddelek
13. Boris Turk, Radiološki oddelek
14. Olga Valenčak, Oddelek za infekcijske bolezni 

in vročinska stanja
15. Iztok Žilavec, Oddelek za angiologijo, 

endokrinologijo in revmatologijo
16. Mateja Žnidar, Travmatološki oddelek

40 LET
1. Vlasta Borovnik, Nevrološki oddelek
2. Jelka Drobež, Ginekološko-porodniški oddelek 
3. Marija Jesenšek, Urološki oddelek
4. Mirjam Jug, Oddelek za medicinsko 

rehabilitacijo
5. Ana Justin, Ginekološko-porodniški oddelek
6. Divna Kamenšek, Administracija servisnih služb
7. Anica Majcen, Oddelek za infekcijske bolezni in 

vročinska stanja
8. Tatjana Melanšek, Oddelek za bolezni prebavil
9. Marica Miklavc, Ginekološko-porodniški 

oddelek
10. Marija Novak, Služba za preskrbo s tekstilom
11. Anica Prislan, Oddelek za anesteziologijo, 

intenzivno medicino operativnih strok in 
terapijo bolečin

12. Marija Sluga, Oddelek za bolezni ledvic in 
dializo

13. Ljiljana Založnik, Oddelek za laboratorijsko 
medicino

     
 Vsem jubilantom čestitamo!
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(po potnih nalogih) za obdobje

junij – november 2019
Ime in priimek NAZIV Pričetek 

izobraževanja
Kraj napotitve

Kristjan Guček, sz 26. mednarodni simpozij o urgentni medicini 13. 6. 2019 PORTOROŽ

Matej Mažič, dipl. zn 26. mednarodni simpozij o urgentni medicini 13. 6. 2019 PORTOROŽ

Mojca Stopar, org. soc. Strokovna ekskurzija 4. 6. 2019 ZURICH

Cvetka Skale, univ. dipl. org. 7. kongres hrvatske udruge med. sestara: Sestrinstvo 
brez granica

13. 6. 2019 OPATIJA

Prim. Matej Marinšek, dr. med. 26. mednarodni simpozij o urgentni medicini 13. 6. 2019 PORTOROŽ

Rok Slokar, dr. med. Srečanje združenja ortopedov 14. 6. 2019 ZREČE

Mag. Matej Delakorda, dr. med. Kongres CEORL-HNS 2019 28. 6. 2019 BRUSELJ

Luka Emeršič, dr. med. 10th world Congress of World Society for Reconstructi-
ve Microsurgery

12. 6. 2019 BOLOGNA

Prof. dr. Matej Podbregar, 
dr. med.

21. mednarodni simpozij nevrološke intenzivne medi-
cine

21. 6. 2019 LJUBLJANA

Nina Irgel, univ. dipl. biol. European congress of cytology 16. 6. 2019 MALMO

Mateja Rehar Cokan, 
mag. zdr. nege

26. mednarodni simpozij o urgentni medicini 13. 6. 2019 PORTOROŽ

Dr. Drago Brilej, dr. med. 15. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije 20. 6. 2019 VALDOLTRA

Matjaž Vrbinc, dr. med. 26. mednarodni simpozij o urgentni medicini 13. 6. 2019 PORTOROŽ

Leja Lapoši, dipl. m. s. 26. mednarodni simpozij o urgentni medicini 13. 6. 2019 PORTOROŽ

Nuša Skutnik, dr. med. 26. mednarodni simpozij o urgentni medicini 13. 6. 2019 PORTOROŽ

Nejc Ribič, dr. med 26. mednarodni simpozij o urgentni medicini 13. 6. 2019 PORTOROŽ

Dušan Ačkun, dr. med. Izbira kandidata za specializacijo iz radiologije 9. 7. 2019 LJUBLJANA

Dr. Dragan Kovačič, dr. med. Innovations and New Treatment Strategies in Heart 
Failure

16. 9. 2019 PORTOROŽ

Doc. dr. Matjaž Sajovic, dr. med. International Conference and Exhibition on Orthope-
dics and Rheumatology

25. 9. 2019 HOUSTON

Dobruška Černela, dr. med. Otrok v otorinolaringologiji 20. 9. 2019 MARIBOR

Emina Brkič, dipl. m. s. Otrok v otorinolaringologiji 20. 9. 2019 MARIBOR

Karmen Zupanc, dipl. m. s. Otrok v otorinolaringologiji 20. 9. 2019 MARIBOR

Prof. dr. Matej Podbregar, dr. 
med.

Ultrazvočna diagnostika urgentnih stanj 19. 9. 2019 RIJEKA

Prim. Simona Šramek Zatler, 
dr. med.

31. Evropski kongres za patologijo 6. 9. 2019 NICA

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

Management of major hemorrhage: Current trends 11. 9. 2019 ZURICH

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

Emergency surgey 15. 9. 2019 LIZBONA

Asist. mag. Igor Černi, dr. med. AESBH News 5. 9. 2019 SARAJEVO

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

31. Evropski kongres za patologijo 6. 9. 2019 NICA

Lucija Pungeršek, dr. med. ERC congress 2019 19. 9. 2019 LJUBLJANA

Saša Korez, dr. med. ERC congress 2019 19. 9. 2019 LJUBLJANA

Dr. Barbara Gnidovec Stražišar, 
dr. med.

World sleep 2019 22. 9. 2019 VANCOUVER

Mojca Verdnik, dr. med. 1. srečanje sekcije za pediatrično infektologijo 24. 9. 2019 LJUBLJANA

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

UZ u hitnoj in intenzivnoj medicini 16. 9. 2019 RIJEKA

Gregor Vrbovšek, dr. med. Management of major hemorrhage: Current trends 11. 9. 2019 ZURICH

Matjaž Vrbinc, dr. med. Newborn life support 16. 9. 2019 LJUBLJANA

Matej Mažič, dipl. zn Med. sestre zagovarjamo zdravje za vse – soustvarjamo 
prihodnost

4.10. 2019 CELJE
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Kristjan Guček, sz Med. sestre zagovarjamo zdravje za vse – soustvarjamo 

prihodnost
4. 10. 2019 CELJE

Cvetka Skale, univ. dipl. org Dojenje iz prakse za prakso 4. 10. 2019 LAŠKO

Tajda Kokol, s. m. s. Kakovost in varnost v zdravstvu 9. 10. 2019 CELJE

Ivana Sokolović, dr. med. Aritmije/Pacing 2019 4. 10. 2019 BRDO PRI KRANJU

Mateja Podergajs Fijavž, 
mag. zdr. nege

Aritmije/Pacing 2019 4. 10. 2019 BRDO PRI KRANJU

Mag. Andreja Hrovat Bukovšek Med. sestre zagovarjamo zdravje za vse – soustvarjamo 
prihodnost

4. 10. 2019 CELJE

Marko Zupan, dr. med. Dnevi za vrtoglavico 2019 4. 10. 2019 PORTOROŽ

Irena Dobovičnik, dipl. m. s. 3. Slovenski kongres paliativne oskrbe 25. 10. 2019 LJUBLJANA

Kristian Sedmak, dr. med. 2019  esvm-iua-cevf congress 10. 10. 2019 LJUBLJANA

Lea Zupan, dr. med. Dnevi za vrtoglavico 2019 4.10. 2019 PORTOROŽ

Darja Močnik, dipl. m. s. Dnevi za vrtoglavico 2019 4.10. 2019 PORTOROŽ

Silva Grobelnik, dipl. m. s. Dnevi za vrtoglavico 2019 4. 10. 2019 PORTOROŽ

Barbara Sodin, dr. med. 4. mednarodno srečanje Alpe-Jadran-Donava, 70. redna 
konferenca szgh

3. 10. 2019 PORTOROŽ

Ana Špes Hlastec, dr. med. 4. mednarodno srečanje Alpe-Jadran-Donava, 70. redna 
konferenca szgh

3. 10. 2019 PORTOROŽ

Prim. Rafael Skale, dr. med. Aritmije/Pacing 2019 4. 10. 2019 BRDO PRI KRANJU

Barbara Hudournik, dr. med. Šola nevrosonologije 11. 10. 2019 DOLENJSKE TOPLICE

Bogomir Poharc, inž. Rad. Evropski kongres nuklearne medicine 12. 10. 2019 BARCELONA

Anej Senica, dipl. inž. rad. Evropski kongres nuklearne medicine 12. 10. 2019 BARCELONA

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

7. osteološki dnevi 11.10. 2019 MARIBOR

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

DKOU 2019 22. 10. 2019 BERLIN

Mag. Lidija Gobec 8. mednarodna konferenca o kakovosti med. lab. 15. 10. 2019 LJUBLJANA

Jasna Baliban, dipl. m. s. Dojenje iz prakse za prakso 4. 10. 2019 LAŠKO

Dr. Barbara Gnidovec  Stražišar, 
dr. med.

Clinical frontiers in pediatric neurology 2019 17. 10. 2019 LJUBLJANA

Mag. Darja Plank Med. sestre zagovarjamo zdravje za vse – soustvarjamo 
prihodnost

4. 10. 2019 CELJE

Tatjana Dvoršak, dipl. m. s. Med. sestre zagovarjamo zdravje za vse – soustvarjamo 
prihodnost

4. 10. 2019 CELJE

Mag. Hilda Maze Med. sestre zagovarjamo zdravje za vse – soustvarjamo 
prihodnost

4. 10. 2019 CELJE

Mag. Alenka Petrovec Koščak Med. sestre zagovarjamo zdravje za vse – soustvarjamo 
prihodnost

4. 10. 2019 CELJE

Dr. Drago Brilej, dr. med. 7. osteološki dnevi 11. 10. 2019 MARIBOR

Andrej Kramer, mt Urgentni pacient – več kot samo zdravstvena obravna-
va

24. 10. 2019 ČATEŽ

Robert Iršič, dipl. zn Urgentni pacient – več kot samo zdravstvena obravna-
va

24. 10. 2019 ČATEŽ

Prof. dr. Matej Podbregar, 
dr. med.

Tavčarjevi dnevi 7. 11. 2019 LJUBLJANA

Valerija Oblak, dr. med. Tavčarjevi dnevi 7.11.2019 LJUBLJANA

Anka  Ošep, dr. med. 4. nevrološki kongres 22. 11. 2019 ZREČE

Mihaela Pavlović, dr. med. 4. nevrološki kongres 22. 11. 2019 ZREČE

Dr. Helena Korošec Jagodič, 
dr. med.

Šola intenzivne medicine 28. 11. 2019 ROGAŠKA SLATINA

Matejka Štravs, univ. dipl. org. Novosti v revmatologiji 23. 11. 2019 NOVA GORICA

Ernest Novak, dr. med. Poškodba roke (II. del) 20. 11. 2019 LJUBLJANA

Prof. dr. Matej Podbregar, 
dr. med.

Šola intenzivne medicine 28. 11. 2019 ROGAŠKA SLATINA

Barbara Hudournik, dr. med. Šola intenzivne medicine 28. 11. 2019 ROGAŠKA SLATINA

Miha Mežnar, dr. med. Šola intenzivne medicine 28. 11. 2019 ROGAŠKA SLATINA

Maja Navodnik Preložnik, 
dr. med.

Digitalizacija v zdravstvu na področju diabetologije 7. 11. 2019 ZREČE



71MI, VI, ONI
Maja Navodnik Preložnik, 
dr. med.

8. Majhnov dan: Celjski dan družinske medicine, aktual-
no v družinski medicini

21.11.2019 CELJE

Angela Petaci Cimperman, 
dipl. m. s.

Skrb za kakovost zdravja žensk, otrok in družine 8.11.2019 LJUBLJANA

Dr. Barbara  Gnidovec Stražišar, 
dr. med.

10th Biennial Conference on Pediatric Sleep Medicine 13.11.2019 NAPLES

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

Kirurški dnevi 2019 – zgodnji in pozni zapleti krg. zdrav-
nika

15.11.2019 PORTOROŽ

Tomo Šibli, dr. med. Kirurški dnevi 2019 – zgodnji in pozni zapleti krg. zdrav-
nika

15.11.2019 PORTOROŽ

Tina Kozlevčar, dr. med. Kirurški dnevi 2019 – zgodnji in pozni zapleti krg. zdrav-
nika

15.11.2019 PORTOROŽ

Gregor Vrbovšek, dr. med. Kirurški dnevi 2019 – zgodnji in pozni zapleti krg. zdrav-
nika

15.11.2019 PORTOROŽ

Žiga Samsa, dr. med. Kirurški dnevi 2019 – zgodnji in pozni zapleti krg. zdrav-
nika

15.11.2019 PORTOROŽ

Borut Hribernik, dr. med. Kirurški dnevi 2019 – zgodnji in pozni zapleti krg. zdrav-
nika

15.11.2019 PORTOROŽ

Asist. mag. Luka Kopač, dr. med. Izobraževanje v bolnišnici v centru za epilepsijo 21.11.2019 PRAGA

Doc. dr. Samo Vesel, dr. med. Uz šola v perinatologiji 23.11.2019 LJUBLJANA

Kristina Bolta, VMS Praznovanje 70-letnice transfuzijske dejavnosti z med-
narodno udeležbo

29.11.2019 CELJE

Mirjana Kunaj, mag. lab. biomed. Praznovanje 70-letnice transfuzijske dejavnosti z med-
narodno udeležbo

29.11.2019 CELJE

Urška Turnšek, mag. lab. biomed. Praznovanje 70-letnice transfuzijske dejavnosti z med-
narodno udeležbo

29.11.2019 CELJE

Mateja Gjerkeš Tratar, mag. farm. Praznovanje 70-letnice transfuzijske dejavnosti z med-
narodno udeležbo

29.11.2019 CELJE

Janja Pajk, dr. med. Praznovanje 70-letnice transfuzijske dejavnosti z med-
narodno udeležbo

29.11.2019 CELJE

Zoran Bolta, dr. med. Praznovanje 70-letnice transfuzijske dejavnosti z med-
narodno udeležbo

29.11.2019 CELJE

Damjan Škorc, mag. zdr. nege Praznovanje 70-letnice transfuzijske dejavnosti z med-
narodno udeležbo

29.11.2019 CELJE

Vojka Krobat, dipl. m. s. Praznovanje 70-letnice transfuzijske dejavnosti z med-
narodno udeležbo

29.11.2019 CELJE

Tina Dobaj, dr. med. Praznovanje 70-letnice transfuzijske dejavnosti z med-
narodno udeležbo

29.11.2019 CELJE

Marko Mihelak, dr. med. Šola kolenske endoprotetike in ortopedske onkologije 29. 11. 2019 NOVO MESTO

Zaključeni študiji zaposlenih 
• Tanja Prunk Zdravković, dr. med., je 13. 6. 

2019 zaključila doktorski študij 3. stopnje 
na Medicinski fakulteti Maribor in pridobila 
strokovni naslov »doktorica znanosti 
biomedicinske tehnologije«.

• Barbara Zorko je 21. 6. 2019 zaključila 
visokošolski strokovni študijski program 
1. stopnje na Visoki zdravstveni šoli Celje 
in pridobila strokovni naslov »diplomirana 
medicinska sestra (VS)«.

• David Mori je 21. 6. 2019 zaključil visokošolski 
strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki 
zdravstveni šoli Celje in pridobil strokovni 
naslov »diplomiran zdravstvenik (VS)«.

• Lucija Bajec je 21. 6. 2019 zaključila visokošolski 
strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki 
zdravstveni šoli Celje in pridobila strokovni 

naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«.
• Simona Arnšek je 14. 8. 2019 zaključila 

podiplomski magistrski študij 2. stopnje na 
Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne 
študije Celje in pridobila strokovni naslov 
»magistrica managementa«.

• Maruša Lipovšek je 11. 6. 2019 zaključila 
podiplomski magistrski študij 2. stopnje 
na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor 
in pridobila strokovni naslov »magistrica 
zdravstvene nege«.

• Zdenka Gorenjak je 19. 9. 2019 zaključila 
podiplomski magistrski študij 2. stopnje 
na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor 
in pridobila strokovni naslov »magistrica 
zdravstveno-socialnega managementa«.
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Dr. Roman Parežnik, dr. med.,  Prof. dr. Matej Podbregar, dr. med.
Oddelek za intenzivno interno medicino

SPREMLJANJE KAKOVOSTI OBRAVNAVE 
PACIENTOV NA ODDELKU ZA 
INTENZIVNO INTERNO MEDICINO

Uvod
Nepogrešljiva sestavina dobre 
klinične prakse vsakega oddel-
ka intenzivne medicine je stalno 
spremljanje kakovosti obravnave 
bolnikov. Temeljiti mora na objek-
tivnih kazalnikih učinkovitosti in 
varnosti zdravljenja ter na njihovi 
primerjavi znotraj države in v še 
zlasti v mednarodnem prostoru. 

Projekt Prosafe na 
Oddelku za intenzivno 
interno medicino
Na oddelku za intenzivno interno 
medicino smo dolgoletno spre-
mljanje kazalnikov resnosti bolez-
ni in izidov zdravljenja ter količine 
terapevtskih posegov leta 2011 
nadgradili z vključitvijo v sistem 
kakovosti Prosafe (angl. PROmo-
ting patent SAFEty and quality 
improvement in critical care). Po 
priporočilu Slovenskega združe-
nja za intenzivno medicino in Mi-
nistrstva za zdravje smo se prid-
ružili mednarodnemu projektu, v 
katerem trenutno poleg sedmih 
slovenskih intenzivnih oddelkov 
sodelujejo še podobni oddelki iz 
Italije in še petih drugih držav (Ci-
per, Grčija, Izrael, Madžarska, Polj-
ska). Projekt Prosafe je med prvi-
mi v evropskem prostoru, ki na 
podlagi standardiziranega zbira-
nja podatkov in njihove obdelave 
omogoča medsebojno primerja-
vo oddelkov intenzivne medicine. 
Namenjen je povečanju varnosti 
kritično bolnih in izboljšanju ka-

kovosti njihovega zdravljenja. To 
naj bi se pokazalo z zmanjšanjem 
števila odklonov, umrljivosti in 
stroškov zdravljenja. 
Na oddelku za intenzivno interno 
medicino je sedem diplomiranih 
medicinskih sester usposobljenih 
za  sprotno vnašanje podatkov 
o vseh pacientih v računalniški 
sistem Prosafe. Ta sistem beleži 

Slika 1. Kalibracijski pas (primerjava opazovane (dejanske) umrlji-
vosti s pričakovano (izračunano) umrljivostjo) za leto 2018. Iz grafa je 
razvidno, da je dejanska umrljivost nižja od pričakovane, še zlasti pri 
težje bolnih pacientih. 
Calibration belt = kalibracijski pas, Observed mortality = opazovana 
(dejanska) umrljivost, Expected mortality = pričakovana (izračunana) 
umrljivost. 
(vir: Poročilo projekta Prosafe za center SI011 za leto 2018)

naslednje podatke: osnovne zna-
čilnosti intenzivnega oddelka, 
ustrezno kodirane osebne po-
datke pacientov, stanje pacienta 
ob sprejemu, potek zdravljenja in 
izid zdravljenja. 
Enkrat letno oddelek prejme po-
ročilo z  rezultati statistične ana-
lize iz centra v Bergamu (Italija). V 
tem poročilu sta še posebej zani-
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mivi in ilustrativni statistični orod-
ji kalibracijski pas (angl. calibra-
tion-belt), ki omogoča primerjavo 
opazovane (dejanske) umrljivosti 
s pričakovano (izračunano) umr-
ljivostjo in VLAD (ANGL. variable 
life-adjusted display), ki omo-
goča časovni prikaz razlik med 
pričakovano in dejansko umrlji-
vostjo po mesecih. Pričakovana 
umrljivost se izračuna z uporabo 
napovednega modela, v katerega 
je vključenih skoraj 100.000 bol-
nikov z vseh sodelujočih inten-
zivnih oddelkov v zadnjem letu. 
Razveseljuje nas ugotovitev, da 
je tako kot že nekaj preteklih let, 
v letu 2018 dejanska umrljivost 
bolnikov na Oddelku za inten-
zivno interno medicino manjša 
od pričakovane. Kalibracijski pas 
in graf  VLAD za leto 2018 prika-
zujeta sliki 1 in  2.

Zaključek
Stalno spremljanje kakovosti 
obravnave bolnikov je pomem-
ben sestavni del dobre klinične 
prakse na intenzivnih oddelkih. 
Na oddelku za intenzivno inter-
no medicino smo vključeni v 
mednarodni projekt kakovosti 
Prosafe. Vestno delo pri vnašanju 
podatkov nam omogoča redno 
prejemanje letnih poročil z oce-
no kakovosti obravnave bolnikov. 

Slika 2. VLAD (angl. variable life-adjusted display, časovni prikaz razlik 
med pričakovano in dejansko umljivostjo po mesecih) za leto 2018. 
Iz grafa je razvidno, da je večino leta dejanska umrljivost manjša od 
pričakovane. 
Total expected deaths = skupno pričakovane smrti, total observed de-
aths = skupno dejanske smrti.
(vir: Poročilo projekta Prosafe za center SI011 za leto 2018)

Veseli nas, da je bilo tudi v letu 
2018 zdravljenje naših bolnikov 

nadpovprečno učinkovito in var-
no. 
 
Literatura: 
1. GiViTI- Gruppo Italiano per la 

valutazione degli Interventi 
in Terapia Intensiva. Instituto 
di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri. Milano; 2018. 
Dostopno na www.giviti.
marionegri.it-/Prosafe.asp

2. Report prosafe project, Year 
2018, Centre SIO11. GiViTI- 
Gruppo Italiano per la valuta-
zione degli Interventi in Tera-
pia Intensiva, Bergamo, March 
2019
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Lea Zupan, dr. med., Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo 
Marko Zupan, dr. med., Nevrološki oddelek 

DNEVI ZA VRTOGLAVICO 2019 – 
VERTIGO DAYS 2019

Turistica – fakulteta za turistične študije, Portorož

Prof. David S. Zee

Na Turistici (fakulteti za turistič-
ne študije) v Portorožu je 4. in 
5. oktobra 2019 pod okriljem 
Univerze  na Primorskem, Splo-
šne bolnišnice Celje, Združenja 
nevrologov Slovenije in Zdru-
ženja družinskih zdravnikov pri 
Slovenskem zdravniškem dru-
štvu potekalo dvodnevno med-
narodno strokovno srečanje z 
naslovom DNEVI ZA VRTOGLAVI-
CO 2019 – VERTIGO DAYS 2019. 
To je bilo že drugo takšno sre-
čanje. Prvi dogodek,  DAN ZA 
VRTOGLAVICO 2018 – VERTIGO 
DAY 2018, je bil 7. junija 2018 v 
hotelu Svoboda, Terme Krka v 
Strunjanu. Sodelovali so svetov-
no priznani tuji predavatelji, ki 
se poglobljeno ukvarjajo s pro-
blemom vrtoglavice, kot tudi 
vrhunski domači strokovnjaki. 
Dogodek je potekal v veliki pre-
davalnici Turistice. Kratko uvo-
dno slovesnost so napovedali 

člani organizacijskega odbora 
Timka Magerl, Marko Zupan, dr. 
med., in Lea Zupan, dr. med. Zelo 
smo bili počaščeni z uvodnima 
nagovoroma, najprej rektorja 
Univerze na Primorskem, prof. 
dr. Dragana Marušiča, in nato de-
kana Turistice, izr. prof. dr. Janeza 
Mekinca. 

Strokovni del se je pričel s ča-
stnim predavanjem svetovno pri-
znanega nevrologa, prof. Davida 
S. Zeeja z univerze Johns Hop-
kins v Baltimorju, ZDA. Kot erudit, 
izkušeni klinik in odlični  preda-
vatelj je izredno domiselno po-
vezal znanje mojstrov in pionir-
jev nevrootologije iz 19. stoletja 
s področja vrtoglavice in motenj 
ravnotežja (Alexander, Barany, 
Bechterew, Breuer, Ewald, Flou-
rens), z najsodobnejšimi dogna-
nji na tem področju, vključno s 
predstavitvijo novih tehnologij 

(videookulografija, kvantitativno 
dinamično testiranje vida, ves-
tibularni evocirani miogeni po-
tenciali, visokoresolucijsko ma-
gnetnoresonančno slikanje itd.), 
ki omogočajo čim natančnejšo 
diagnostiko vrtoglavih bolnikov 
in čimprejšnje zdravljenje teh 
stanj. To je posebno pomembno 
pri boleznih, ki imajo lahko uso-
dne posledice na izid zdravljenja, 
vključno z možnostjo smrti, če 
jih spregledamo.  Profesor Zee 
je poudaril, da še vedno ostaja 
ključ do uspešnega diagosticira-
nja omotičnih in vrtoglavih oseb 
v usmerjeni anamnezi in skrbnem 
kliničnem pregledu, ki temeljita 
na dobrem znanju anatomije in 
fiziologije ravnotežnega ustroja 
človeka. 

Prim. prof. dr. Danica Rotar Pav-
lič, specialistka družinske medici-
ne je zelo ilustrativno predstavila 
dileme družinskega zdravnika pri 
soočanju z vrtoglavimi in omo-
tičnimi bolniki. Velik problem 
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je časovni normativ, ki omejuje 
splošnega zdravnika na 7,5 minut 
za pregled bolnika. Dogajajo se 
zmote in napake zlasti v prepo-
znavanju prave etiologije vrtogla-
vice. Težave so tudi pri uvajanju 
ustrezne rehabilitacije in pri pra-
vilnem ocenjevanju nezmožnosti 
za delo. 

Prof. dr. Fajko F. Bajrović, pato-
fiziolog, nevrolog in predstojnik 
kliničnega oddelka za vaskular-
no nevrologijo in nevrološko in-
tenzivno terapijo pri nevrološki 
kliniki v Ljubljani nam je na zelo 
plastičen način prikazal delova-
nje vestibularnega sistema, ki 
omogoča zaznavanje in nadzor 
nad gibanjem glave, trupa in 
okončin v gravitacijskem polju 
Zemlje. Vestibularni sistem je 
povezan z vegetativnimi centri 
v možganskem deblu, zato se 
lahko pri patoloških dogajanjih 
pojavljajo slabost, bruhanje,  
bledica, hladen pot, spremembe 
krvnega tlaka in srčnega utripa. 
Vestibularna jedra so poveza-
na preko možganskega debla 
in hrbtenjače s celim telesom in 
preko projekcij z vestibularnim 
in inzularnim korteksom ter še 
drugimi področji v možganih, 
kjer se oblikuje subjektivno za-
znavanje položaja našega telesa 
v prostoru in njegovega spremi-
njanja med gibanjem.

Prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič

Prof. dr. Fajko F. Bajrović

Prof. dr. Mohamed A. Hamid

Dušan Pavlović, dr. med.

Sledilo je predavanje drugega 
tujega predavatelja, svetovno 
znanega nevrootologa, ustano-
vitelja in direktorja vestibular-
nega centra v Clevelandu, ZDA, 
prof. dr. Mohameda A. Hami-
da, o vrtoglavici s spremljajočo 
naglušnostjo in brez naglušnos-
ti. Izvedeli smo, da je pogostost 
vrtoglavice pri starejših večja kot 
pri mlajši populaciji, in da ženske 
zbolevajo v večjem številu kot 
moški. Kar 80 do 90 % vrtoglavic 
je posledica bolezni notranjega 
ušesa, ostalih 10 do 20 % pa cen-
tralnih. Naglušnosti ni pri vestibu-
larnem nevritisu, vestibularni mi-
greni, vrtoglavici zaradi bolezni 
otolitov (benigna paroksizmalna 
vestibularna vrtoglavica – BPPV). 
Vrtoglavice s slušno okvaro so pri 

Menierovi bolezni in pri demieli-
nizacijskih boleznih z lezijami v 
možganskem deblu. Tudi on je 
poudarjal, da sta za ugotavljanje 
vzrokov vrtoglavice in omotice 
ključna anamneza in dober kli-
nični pregled. Temu naj sledijo 
avdiometrija, kalorično testiranje, 
določanje koncentracije vitamina 
D, magnetna resonanca s kon-
trastom ter difuzijskim slikanjem 
(DWI). 

Dušan Pavlović, dr. med., otori-
nolaringolog iz Beograda, pred-
sednik združenja avdiologov Sr-
bije,  organizator beograjskega 
ravnotežnega foruma (Belgrade 
Balance Forum), ki poteka na 
visokem strokovnem nivoju že 
sedem let zapored je predstavil 
različne vrste položajnih nista-
gmusov. Večina teh nistagmusov 
je posledica okvar v perifernem 
vestibularnem ustroju, redkeje so 
centralni. Ti izvirajo iz prizadetosti 
določenih delov malih možganov 
(nodulus, uvula, tonzila) ali izoli-
ranih lezij v možganskem deblu. 

Prof. dr. Anton Grad, nevrolog in 
internist iz izolske bolnišnice ter 
predavatelj na Univerzi na Primor-
skem, je razdelil svoje predavanje 
na dva dela. V prvem je predsta-
vil povezavo vestibularnega sis-
tema z avtonomnim živčevjem v 
možganskem deblu ne samo kot 
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izvor morske bolezni (z značilno 
bledico, mrzlim potom, slabostjo 
in bruhanjem), temveč tudi kot 
sistem, ki ima pomembno vlogo 
pri nadzoru delovanja srca in pri 
vzdrževanju primernega arterij-
skega krvnega tlaka (preko ba-
roreceptorskega in vestibulsim-
patetičnega refleksa). V drugem 
delu  je govoril o vrtoglavici in 
omotici pri različnih internistič-
nih obolenjih (kardiovaskular-
nih, endokrinih in presnovnih, 
ledvičnih in nevroloških bole-
znih), poškodbah možganov in 
vratu, hiperventilacijskem sin-
dromu ter stranskih učinkih šte-
vilnih zdravil. 

Popoldanski del srečanja smo za-
čeli z delavnicama. Prvo z nas-
lovom Ambulantni pregled vrto-
glavega bolnika je vodil prof. dr. 
Mohamed Hamid, drugo pa prof. 
David S. Zee, ki je predstavil šte-
vilne vrste nistagmusov z video 
posnetki, opremljene s poglob-
ljenimi komentarji in analizami 
predstavljenih primerov. 

Nevrolog Marko Zupan iz celjske 
bolnišnice je govoril o vrtoglavici, 
povezani s patološkimi dogajanji 
v zadnji kotanji: v prvi vrsti kapi 
malih možganov in možganske-
ga debla. Predstavil je tudi manj 
poznan in razmeroma redek sin-
drom zadnje kotanje, ki se pojavi 

po operativnih posegih v zadnji 
kotanji pri otrocih. 

Sledilo je predavanje prof. dr. 
Mohameda Hamida o kronični 
vrtoglavici. Skušal je razrešiti pro-
blem ponavljajočih se vrtoglavic 
in občutenja stalne omotičnosti 
zaradi permanentnega vestibu-
larnega primanjkljaja. 

Dušan Pavlović, dr. med., je 
predstavil redkejše avtoimune 
bolezni, ki se klinično kažejo tudi 
z vrtoglavico. Protitelesa, ki se 
tvorijo pri številnih avtoimunih 
boleznih, lahko napadejo recep-
torje v notranjem ušesu in same 
vestibularne poti. Obravnaval je 
avtoimune bolezni notranjega 
ušesa, Coganov sindrom (pri ka-

terem sta zaradi avtoimunosti 
prizadeta oko in notranje uho), 
Behcetovo bolezen, Vogt-Koya-
nagi-Harada bolezen, multiplo 
sklerozo, Susacov sindrom, cere-
belarno ataksijo, nevrosarkoido-
zo in senzorno nevronopatijo pri 
avtoimunih boleznih.
Prvi dan srečanja smo zaključili s 
koncertom Duo Zupan (Katarina 
in Marko Zupan) v sodelovanju 
s skladateljico in pianistko Uršu-
lo Jašovec. Med druženjem po 
koncertu so bile priložnosti za 
izmenjavo izkušenj, navezovanje 
novih stikov med kolegi zdravniki 
različnih specialnosti in utrjeva-
nje starih prijateljstev. 

»Kaj storiti, če nas zgodaj zjutraj 
pokliče prestrašen bolnik z ne-
nadno vrtoglavico?« je bilo prvo 
predavanje drugega dne našega 
strokovnega srečanja. Prof. David 
S. Zee je podal odlična praktična 
priporočila za bolnike z akutno 
vrtoglavico. Svetoval je napotitev 
v urgentni center, kadar je slika 
nejasna. Redka, a nevarna in živ-
ljenje ogrožajoča stanja je treba 
prepoznati s pomočjo usmerjene 
anamneze, nevrootološkega pre-
gleda in dodatnih laboratorijskih 
preiskav. Slikovna diagnostika je 
v akutni fazi diagnostično večkrat 
manj specifična.  
Sledilo je predavanje o omotici, 
nestabilnosti in padcih, ki zlasti 

Prof. dr. Anton Grad

Marko Zupan, dr. med.

Duo Zupan in Uršula Jašovec
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mučijo starejšo populacijo. Preda-
val je doc. dr. Bojan Rojc, nevro-
log iz izolske bolnišnice in preda-
vatelj na Univerzi na Primorskem. 
S tem predavanjem smo zaključili 
diagnostičnoterapevtski vidik vr-
toglavih bolnikov in prešli na re-
habilitacijo.  

Najprej je beseda tekla o nevrore-
habilitaciji vrtoglavice s central-
nim vzrokom. Spregovoril je Aleš 
Pražnikar, dr. med., nevrolog in 
fiziater, klinični vodja oddelka za 
nevrorehabilitacijo Inštituta za 
nevrološke znanosti univerzite-
tne bolnišnice Queen Elisabeth 
v Glasgowu. Povzel je, da ima 
nevrorehabilitacija centralnih 
vrtoglavic ugoden učinek pri 
bolnikih vseh starosti.  Prihajajo 
novejši, bolj specifični programi, 

Zadnje predavanje je imela Lea 
Zupan, dr. med., specialistka 
otorinolaringologije iz celjske 
bolnišnice in vodja avdiovestibu-
lološke službe. Govorila je o pe-
rifernem vestibularnem primanj-
kljaju in principih vestibularne 
nevrorehabilitacije. Poudarila je, 
da čimprejšnja nevrorehabilita-
cija pri okvarah vestibularnega 
aparata omogoči boljše rezulta-
te. Ima ugodne učinke na motnje 
ravnotežja, olajša gibljivost, pre-
prečuje padce in v vseh pogledih 
izboljša kakovost življenja oseb z 
vrtoglavico.  

Sledili sta še dve delavnici. Prvo 
je vodil Dušan Pavlović, dr. med., 
in v njej zelo nazorno predstavil 
repozicijske prijeme za položajne 

ki temeljijo na bolj poglobljenih 
patofizioloških konceptih  de-
lovanja vestibularnega sistema. 
Novo nastale tehnologije central-
ne nevrorehabilitacije so: senzorji 
za gibanje, trening, ki vključuje 
mobilne aplikacije, trening v vir-
tualni resničnosti, uporaba nevro-
modulacije, razvoj vestibularnih 
vsadkov itd. ... 

Prof. dr. Zlatko Matjačić, elek-
troinženir z Inštituta za rehabilita-
cijo invalidov URI Soča Ljubljana, 
sicer vodja raziskovalne in razvoj-
ne enote na URI Soča in redni pro-
fesor biomehanike na Univerzi v 
Ljubljani je predstavil nevroreha-
bilitacijo bolnikov po možganski 
kapi s pomočjo tekočega traku 
ob asistenci z robotom. 

Doc. dr. Bojan Rojc

Aleš Pražnikar, dr. med. Prof. dr. Zlatko Matjačić

Lea Zupan, dr. med.

Kakšno razkošje hod�i
po z�lji v ju�išnji d�,
med hud� � čudov��
� se zapl��i v �nje s�j . . .
(T�e Pavček)

Srečno 2020,
k�ektiv OIIM
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vrtoglavice. Lea Zupan, dr. med., 
je predstavila vestibularno reha-
bilitacijo kot sistem različnih vaj, 
ki izboljšajo učinkovitost obsto-
ječih nevralnih mehanizmov za 

Organizacijski odbor

Udeleženci srečanja

adaptacijo, plastičnost in kom-
penzacijo. 

Dneve za vrtoglavico 2019 smo 
zaključili z okroglo mizo, na kateri 

so bila podana ključna priporočila 
za obravnavo in zdravljenje bolni-
kov z vrtoglavico in omotico. 

Organizacijski odbor se je vidno 
zadovoljen z organizacijo in vse-
bino srečanja fotografiral pred 
Turistico. Na koncu dodajamo še 
fotografijo udeležencev srečanja. 
Nova znanja s področja vrtoglavi-
ce, omotice in motenj ravnotežja 
bodo ponesli v svoje ordinacije in 
jih uporabili v vsakdanji klinični 
praksi ter tako izboljševali kako-
vost življenja vrtoglavih bolnikov. 

Organizacijski odbor se zahvalju-
je za vso podporo, ki mu je bila 
nudena pri izvedbi tega srečanja: 
zlasti vodstvu Turistice in celotne 
Univerze na Primorskem ter Splo-
šni bonišnici Celje, ki je omogoči-
la udeležbo večjega števila zdrav-
nikov. 
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Poskrbite za nižjo dohodnino še v 
letošnjem letu  

080 23 45 
info@modra.si 
www.modra.si

Varčevanje v pokojninskem skladu javnih uslužbencev vam poleg prihrankov za pokojnino zagotavlja 
tudi posebno davčno olajšavo.

Za vašo dodatno pokojnino je delno poskrbel že vaš delodajalec, ki mesečno nakazuje premije na vaš 
račun pokojninskega sklada pri Modri. Za svojo pokojnino pa lahko pod najbolj ugodnimi pogoji na trgu 
poskrbite tudi sami, pa še za davčno olajšavo boste poskrbeli.
Z lastnim varčevanjem si boste znižali dohodninsko osnovo in zato plačali manj dohodnine ali pa celo 
dobili povrnjeno.
 

V decembru brez vstopnih stroškov

December je zadnji mesec, ko si lahko še znižate osnovo za odmero dohodnine. Zato smo v Modri tudi 
tokrat za naše stranke pripravili posebno akcijo, v kateri je varčevanje še nekoliko ugodnejše.
Vsem svojim strankam smo pripravili posamezniku prilagojen informativni izračun, ki vam enostavno pri-
kaže možnost vaše osebne davčne olajšave. Izračun je pripravljen v spletnem portalu e.Modra.si, ki vam 
omogoča osebni vpogled v vaš pokojninski račun, sledenje mesečnim nakazilom in višini prihrankov ter 
omogoča sporočanje sprememb.

Vabljeni torej, da obiščete e.modra.si in preverite, koliko lahko prihranite pri davkih. Splošen izračun je na 
voljo tudi na spletnem mestu www.modra.si. 
Z vplačili pokojninski sklad boste torej lahko še letos prihranili dvojno: pri plačilu dohodnine in za čas po 
upokojitvi.
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PERITONEALNA DIALIZA 
V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE 

Glavna naloga ledvic je, da izločajo odvečne in ško-
dljive snovi, ki nastanejo v telesu pri presnovi, in 
da pomagajo vzdrževati normalno količino vode v 
telesu ter primerno koncentracijo soli in drugih mi-
neralov v krvi. Ko ledvice prenehajo delovati, se v 
telesu kopičijo nerabne presnovne snovi, elektroliti 
in odvečna količina vode.

Kronična ledvična bolezen se začne potiho in tako 
rekoč brez znakov. Prve večje težave bolnik pogos-
to občuti šele, ko se bolezen razvije do končne led-
vične odpovedi. Prav zato jo pogosto odkrijejo na-
ključno z laboratorijskimi preiskavami.

Peritonealna dializa je ena izmed treh oblik zdravlje-
nja kronične ledvične odpovedi.
Poleg nje poznamo še dve obliki zdravljenja, in sicer 
hemodializo ter transplantacijo ledvice.

Peritonealna dializa je zelo primerna začetna oblika 
zdravljenja, še posebno priporočljiva za bolnike, ki 
se pripravljajo na transplantacijo ledvice. Primerna 
je tudi za starejše in tiste hemodializne bolnike, ki 
imajo izčrpane možnosti za žilni pristop.

Pri peritonealni dializi za čiščenje krvi uporabljamo 
svoje lastno telo – natančneje trebušno votlino, 
zato nekateri za to obliko uporabljajo izraz trebuš-
na dializa. Trebušno votlino in trebušne organe ob-
daja tanka mrenica (potrebušnica), ki tvori prostor, 
v katerem je običajno le malo tekočine. To mrenico 
strokovno imenujemo peritonealna membrana, ki 

je polprepustna in omogoča prehod snovi in vode 
ter deluje kot filter – podobno kot hemodializni fil-
ter umetne ledvice.

Za pristop do peritonealne votline uporabljamo 
katetre, ki so narejeni iz elastomere silikona ali iz 
poliuretana. Trenutno bolnikom vstavljajo katetre v 
obliki labodjega vratu.
Operacija lahko poteka v lokalni ali splošni aneste-
ziji. Kateter lahko bolnik začne uporabljati
po treh do štirih tednih, če je nujno, tudi prej.

Poznamo dve obliki peritonealne dialize:

Kontinuirana ambulantna peritonealna dializa 
(CAPD) – bolnik običajno štirikrat na dan menja dia-
lizno raztopino v trebušni votlini. Ena menjava traja 
približno pol ure.

Petra Rezec, zt,  Veronika Pogačnik, dipl. m. s.
Oddelek za bolezni ledvic in dializo
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Avtomatizirana peritonealna dializa (APD) – po-
teka s pomočjo aparata, pri čemer se bolnik zvečer 
priključi na aparat, ki čez noč izmenjuje dializno 
raztopino v trebušni votlini, zjutraj pa se od njega 
odklopi.

PREDNOSTI PERITONEALNE DIALIZE
Največja prednost peritonealne dialize je, da jo bol-
niki opravljajo na svojem domu. Tako niso potrebne 
vožnje dvakrat ali trikrat na teden v hemodializni 
center, kar je posebno pomembno za bolnike, ki 
živijo daleč od centrov. Tako jim ostane več časa, 
hkrati pa si lažje prilagodijo dnevne dejavnosti in 
delo. Peritonealna dializa je tehnično enostavna 
metoda, tako da se je bolniki hitro naučijo. Izvajajo 
jo sami, kar jim omogoča boljši nadzor nad njiho-
vim zdravljenjem in večjo neodvisnost od dializne-
ga centra. Peritonealna dializa poteka nenehno in 
počasi, zato ne čutijo velikih nihanj v koncentraciji 
snovi ali količini vode v telesu kot pri hemodializi. 
Pomembne prednosti so tudi bistveno manjše ome-
jitve pri prehrani in vnosu tekočine; bolniki lahko 
popijejo več tekočine, uživajo več sadja, zelenjave 
in beljakovin kot bolniki, zdravljeni s hemodializo. 
Nekateri se za to metodo odločijo, ker ni pogoste-

ga zbadanja žil kot pri hemodializi. Menjave lahko 
opravljamo v vsakem čistem prostoru, kar bolnikom 
omogoča lažja potovanja. 

Začetki peritonealne dialize  v Splošni bolnišnici Ce-
lje segajo v 90. leta, z njo pa se je med prvimi začel 
ukvarjati prim. Franc Fazarinc. Ambulanto za peri-
tonealno dializo imamo na nefrološkem oddelku. 
Obratuje enkrat tedensko.

Trenutno vodimo 12 bolnikov.  Metodo  APD upora-
bljajo štirje, CAPD pa osem bolnikov. Približno polo-
vico bolnikov  hkrati vodimo za transplantacijo led-
vice. V ambulanti za peritonealno dializo prav tako 
spremljamo in ponavljamo preiskave, ki jih potre-
bujejo za transplantacijo. Spremljamo in mesečno 
naročamo tudi material za peritonealno dializo, ki 
ga nato voznik farmacevtske družbe dostavi bolni-
ku na dom.

Bolniki hodijo na kontrolne preglede približno 
enkrat mesečno. V primeru težav smo jim na voljo 
24 ur na dan.
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KAZALNIKI KAKOVOSTI NA ODDELKU 
ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO
Darja Podsedenšek, mag. zdr.-soc. manag.
Oddelek za intenzivno interno medicino

Kazalniki so merilno orodje, ki 
kaže izide obravnav pacientov in 
drugih uporabnikov, in ga upo-
rabljamo kot vodilo za spremlja-
nje, ocenjevanje in izboljševanje 
kakovosti obravnave bolnikov 
oziroma kliničnih storitev.

V bolnišnični informacijski sistem 
Birpis21 beležimo kar nekaj kazal-
nikov, vendar ne dobimo želenih, 

predvsem pa sprotnih povratnih 
informacij o zapletih v zdravstve-
ni obravnavi naših pacientov. 
Zato smo se odločili, da bomo s 
svojo lastno evidenco spremlja-
li naslednje kazalnike kakovosti: 
število nastalih preležanin, pad-
ce, okužbe, povezane s katetri, 
kolonizirane paciente, posebne 
varovalne ukrepe (PVU), število 
nastalih preležanin (RZP), nežele-

ne dogodke, pogovore o varnosti, 
evidentiranje Prosafe. Zaposleni 
podatke elektronsko evidentirajo 
v preglednicah s spletnim dosto-
pom, ki omogočajo lažjo, kvali-
tetnejšo, predvsem pa ažurnejšo 
analizo podatkov, kot tudi po-
ročanje, skladno z bolnišničnim 
sistemom vodenja kakovosti. In-
teraktivna povezava omogoča 
takojšen dostop do želenih infor-

Spremljani kazalniki kakovosti jan-nov 2019
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zaradi pritiska (RZP), predstavlja-
jo osrednji problem v zdravstveni 
negi bolnika, tako v tujini kot pri 
nas. Opredelimo jih kot lokalizi-
rano območje celične poškodbe, 
ki nastane bodisi zaradi neposre-
dnega pritiska na kožo s posledič-
no ishemijo tkiva, bodisi zaradi 
delovanja strižnih sil, ki mehanič-
no okvarijo tkivo. V povezavi z 
nastankom RZP se omenja več 
kot 100 dejavnikov. Med najpo-
membnejše sodijo: motnje giba-
nja, spremembe na koži, povišana 
temperatura, vazoaktivna podpo-

ra, inkontinenca in spremembe v 
prehranjenosti. 
 
V slovenskih bolnišnicah zasledi-
mo številne aktivnosti na podro-
čju preprečevanja in zdravljenja 
RZP, ki so že predmet zagotavlja-
nja kakovosti. Omenjeni kazalnik 
nam kaže oceno aktivnosti na po-
dročju preprečevanja nastanka 
preležanin. Ugotovili smo, da bo 
treba omenjene podatke redno in 
dosledno zbirati tudi v prihodnje, 
da bomo lahko spremljali trende 
in izvajali primerjavo. Zato smo v 

macij ter samodejno sprotno ob-
veščanje vodstva oddelka o evi-
dentiranih zapletih v zdravstveni 
obravnavi.
 
Vsak spremljani kazalnik ima svo-
jo vlogo pri nadzoru nad diagno-
stično-terapevtsko obravnavo 
pacienta, kot tudi nad izvedenimi 
aktivnostmi zdravstvene nege. 
Ob tej priložnosti bom predstavi-
la enega izmed njih.

Zavedamo se, da neželeni dogo-
dek lahko podaljša zdravljenje, 
zato se vsako jutro po predaji 
pacientov pogovorimo o vzrokih 
za njihov nastanek. Na mesečnih 
sestankih obravnavamo nežele-
ne dogodke in skupaj poiščemo 
rešitev za zmanjšanje njihovega 
števila. Zavedamo se, da jih ne 
moremo v celoti odpraviti, lahko 
pa zmanjšamo njihovo število, če 
se o tem pogovarjamo. Predvide-
ne aktivnosti za odpravo oziroma 
zmanjšanje števila evidentiramo 
v sistem.

Preležanine ali razjede, nastale 

Razjede zaradi pritiska na OIIM 2019

Lokacija RZP OIIM 2019
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letu 2017 dodelali metodologijo 
sprotnega zbiranja podatkov in 
določili medicinsko sestro, ki se 
dodatno izobražuje in dela na po-
dročju preprečevanja in oskrbe 
preležanin. 

Administrativni postopki zavze-
majo vse večji delež v procesu 
zdravstvene obravnave pacienta, 
zato te aktivnosti predstavljajo 
tudi vedno večjo obremenitev 
zdravstvenega osebja. Za nego-

valni tim predstavljena rešitev 
spremljanja kazalnikov kakovosti 
ne pomeni bistveno večje doda-
tne obremenitve. 
 
Pridobljeni podatki so na voljo 
celotnemu zdravstvenemu timu, 
ki zato lažje sprejema, predvsem 
pa predlaga potrebne ukrepe 
in aktivnosti za izboljšanje po-
stopkov zdravstvene obravnave 
kritično bolnih. Kljub temu si na 
oddelku želimo, da bi izdelane 
funkcionalnosti beleženja kazal-
nikov kakovosti lahko integrirali 
v program Elektronska tempera-
turna lista, kot tudi njihov prenos 
v bolnišnični informacijski sistem 
Birpis21. 
S tem bi preprečili podvajanje 
vnosa statističnih podatkov in 
tako vsaj nekoliko omilili obreme-
nitve zdravstvenega tima z admi-
nistrativnim delom.

Povprečne letne vrednosti nekaterih spremljanih kazalnikov

MODUL AKTIVNOSTI 
ZDRAVSTVENE NEGE
Saša Sedovšek, dipl. m. s.
Področje zdravstvene nege

Zdravstvena nega v bolnišnici je 
zdravstvena oskrba, ki jo izvajajo 
medicinske sestre kot načrtova-
nje, izvajanje in vrednotenje zdra-
vstvene nege ter kot sodelovanje 
pri izvajanju zdravljenja in načr-
tov diagnostike, ki jih je predpisal 
zdravnik. V letošnjem letu smo 
pričeli s širjenjem namestitve raz-
ličnih uporabnih modulov v naš 
bolnišnični informacijski sistem. 
Za zdravstveno nego je bila no-
vost spremljanje določenih ak-
tivnosti, ki jih medicinske sestre 
izvajajo pri svojem delu ali sode-

lujejo pri določenem posegu, v 
Birpis21. Informacijski moduli nu-
dijo celovito informacijsko pod-
poro dejavnostim v zdravstvu za 
pomembnejše vsebinske sklope, 
kot so urinski katetri, žilni katetri, 
kirurške rane, dreni ter ovirnice.

V procesu zdravstvene nege  nas 
je najbolj zanimala informacijska 
podpora za tiste aktivnosti, pri ka-
terih so že sedaj zaposleni v zdra-
vstveni negi morali spremljati 
določene procese in jih ročno za-
pisovati v pacientovo dokumen-

tacijo. Še posebej se prenos teh 
informacij izkaže za pomemb-
nega pri prehajanju pacienta z 
enega oddelka na drugega, pri 
čemer do sedaj nismo imeli poe-
notenega spremljanja aktivnosti 
v informacijskem sistemu. Gre za 
strukturirano beleženje določe-
nih podatkov, s čimer je zagoto-
vljena dosegljivost informacije 
o stanju določene aktivnosti pri 
pacientu, in to vedno in kadarko-
li. Vse načrtovane in opravljene 
aktivnosti po navodilu zdravnika 
so vnesene v informacijski sistem. 
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»Še posebej se prenos teh infor-
macij izkaže za pomembnega 
pri prehajanju pacienta z enega 
oddelka na drugega, pri čemer 
do sedaj nismo imeli poenote-
nega spremljanja aktivnosti v 
informacijskem sistemu. Gre za 
strukturirano beleženje določe-
nih podatkov, s čimer je zagoto-
vljena dosegljivost informacije 
o stanju določene aktivnosti pri 
pacientu, in to vedno in kadar-
koli.«

Vnesemo podatek o izvajalcu, so-
delujočih pri aktivnosti, času vno-
sa in izvedbe, razlogih uvedbe in 
morebitnih zapletih ter zaključku 
aktivnosti, lahko pa vnašamo tudi 
podatke o porabljenem času in 
materialu. Ves čas trajanja dolo-
čene aktivnosti lahko spremljamo 
in vnašamo podatke o tekočem 
stanju in posebnostih, kot so npr. 
okužbe. 

Pri vnosu podatkov za opravljeno 
aktivnost se prikaže slika pacien-
ta (prilagojena spolu), na kateri 
določimo vrsto aktivnosti, kot je 
uvedba žilnega katetra, urinskega 
katetra, drena ali ovirnic, oskrba 
kirurške rane ter mesto izvedbe 
(področje telesa, spredaj, zadaj, 
levo, desno, ...). Vsaka aktivnost je 

Na oddelku ali v ambulanti se sedaj na seznamu pacientov poleg obveznih podat-
kov o obravnavi  prikaže še podatek o aktivnostih, ki so pri pacientu aktualne.

Danes pri pacientih vnašamo le podatke o uvedbi določene aktivnosti ter njenem 
zaključku. Ne spremljamo pa še možnosti stanja ter podatkov o okužbah.

obarvana z drugo barvo, kar je na 
sliki pacienta takoj vidno.

V naslednjem koraku bomo imeli 
možnost vnašati podatke in spre-
mljati tudi kronično rano ter dia-
lizni kateter. 

V času obravnave  pacientov se 
vsak dan srečujemo z ogromnimi 
količinami podatkov, ki jih mora-
mo voditi. Podatki o pacientovem 
zdravstvenem stanju in redno 
strukturirano zbiranje le-teh ter s 
tem hitra in statistično zanesljiva 
obdelava  podatkov nam poveča-
jo optimizacijo zdravstvenih pro-
cesov, njihovo učinkovitost ter 
učinkovito izmenjavo zdravstve-
ne dokumentacije med različnimi 
izvajalci zdravstvenih storitev.
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OSEBNA ODGOVORNOST PRI 
USTVARJANJU SPODBUDNEGA 
DELOVNEGA OKOLJA
Damjana Šmid, prof. soc. ped.
Zavod Modrin, svetovalno izobraževalni zavod za otroke, mladostnike in starše

Prispevek je namenjen razmišlja-
nju o tem, v kolikšni meri smo 
osebno odgovorni pri ustvarjanju 
spodbudnega delovnega okolja. 
Želja zaposlenih je, da bi delali v 
takšnem okolju in pod takšnimi 
pogoji, da bi se čim bolje poču-
tili. Spodbudno delovno okolje 
je tisto, v katerem so medsebojni 
odnosi na nivoju zaupanja, po-
moči, učinkovite komunikacije in 
sprejetosti. Vse to omogoča tako 
osebni kot profesionalni razvoj. 
V procesu ustvarjanja takšnega 
okolja se premalo zavedamo na-
šega vpliva in tako pričakujemo 
od vodstvenih delavcev, da bodo 
urejali tudi naše medsebojne od-
nose. Zaposleni, ki ostajajo v sta-
nju kroničnega nezadovoljstva, 

»Želja zapo-
slenih je, da bi de-

lali v takšnem okolju in pod 
takšnimi pogoji, da bi se čim 

bolje počutili. Spodbudno delovno 
okolje je tisto, v katerem so medse-

bojni odnosi na nivoju zaupanja, 
pomoči, učinkovite komunikacije 

in sprejetosti. Vse to omogoča 
tako osebni kot profe-

sionalni razvoj.«

naj bi se vprašali, kaj 
lahko sami stori-
jo za spremem-
bo v pozitivno 
smer. Nezado-
voljstvo, tar-
nanje, kritizi-
ranje in ostala 
neučinkovita 
k o m u n i k a c i j a 
lahko hitro pos-
tanejo del nekega 
delovnega okolja, tudi 
navada. Vedno lahko izberemo 
drugo (boljše) vedenje. Kratek 
opis celostnega vedenja (v nada-
ljevanju kot avto, ki ima pogon na 
štiri kolesa) nas spomni na to, da 
imamo veliko več možnosti, kot 
mislimo. Ni treba, da se gibamo 
v območju udobja in smo žrtve 
okoliščin. Stališča posameznikov 
so osnova za prevzemanje oseb-

Damjana Šmid

ne odgovornosti in 
pogoj za ustvarja-

nje spodbudne-
ga delovnega 
okolja. Boljše, 
drugačne iz-
bire našega 
vedenja so 
možne le, če 

se zavedamo 
psiholoških po-

treb, ki so gonilna 
sila našega vedenja. 

Te izbire so odvisne samo od 
nas. Ne določa nam jih sistem, 
ne šefi, niti sodelavci. Med bolj-
še izbire vsekakor spadata učin-
kovita komunikacija in reševanje 
problemov. Lahko jamramo, tar-
namo, se pritožujemo, lahko pa 
prevzamemo osebno odgovor-
nost in ustvarjamo takšno delov-
no okolje, kot si ga želimo. 
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»Delovno okolje je kot prazen prostor, 
v katerega vstopamo. Z ene strani za-
posleni, z druge uporabniki storitev, 
sodelavci, nadrejeni. V tem prostoru 
se vedno več ljudi počuti utesnjene. 
Včasih v njem zmanjka prostora za 
kakovostno delo, ker je prezaseden z 
medsebojnimi odnosi.«

»Ni treba 
molčati, ko smo 

nezadovoljni. Pomembno 
je, kaj s tem storimo. Nezado-
voljstvo, neprimerni odnosi, 

neustrezni pogoji dela, različna 
neugodna stanja nas lahko 
aktivirajo, da pobrskamo za 

možnimi rešitvami na 
svoji strani.«

»Ko spremenimo aktivnost, dobimo 
hiter vpliv na fiziologijo, čustvova-
nje in mišljenje. To lahko potrdi vsak 
izmed nas, kadar gre po stresnem 
dnevu na sprehod, tek ali počne ne-
kaj, kar mu je všeč. Nikoli ne bomo 
imeli nadzora nad vsemi situacijami, 
vedno pa imamo vpliv na to, kako se 
v določenih situacijah odzivamo.«

Kakšna je moja vloga v 
delovnem okolju?
Delovno okolje je kot prazen 
prostor, v katerega vstopamo. Z 
ene strani zaposleni, z druge upo-
rabniki storitev, sodelavci, nadre-
jeni. V tem prostoru se vedno več 
ljudi počuti utesnjene. Včasih v 
njem zmanjka prostora za kako-
vostno delo, ker je prezaseden z 
medsebojnimi odnosi. V ta pros-
tor prinašamo svoja prepričanja, 
vrednote, različna vedenja. Več 
kot imamo posamezniki neraz-
rešenih zadev ali odnosov, več 
prostora bomo zasedli z njimi. 

Ta isti prostor zasedajo s svojimi 
težavami in stiskami tudi pacienti. 
Lahko so nestrpni, nepotrpežljivi, 
imajo neprimerno komunikacijo. 
Zaposleni imamo v tem prostoru 
večjo odgovornost in zato stremi-
mo k temu, da je naša komunika-
cija učinkovita, odnosi pa spoštlji-
vi. Večina zaposlenih se tega 
zaveda. Medsebojne interakcije 
so nekaj živega in zmožnost pri-
lagajanja na spremembe je ključ-
ni faktor pri obvladovanju stresa. 
Zaposleni, ki tega ne obvladajo, 
pogosto iščejo krivce za 
svoje nezadovoljstvo 
v drugih, bodisi 
pacientih, so-
delavcih ali pri 
nadrejenih. Ali 
bi bilo njihovo 
nezadovoljstvo 
manjše, če bi 
izboljšali vse, kar 
jih moti? Ali bi sča-

soma spet našli nove razloge za 
svoje nezadovoljstvo? Ni treba 
molčati, ko smo nezadovoljni. 
Pomembno je, kaj s tem storimo. 
Nezadovoljstvo, neprimerni od-
nosi, neustrezni pogoji dela, raz-
lična neugodna stanja nas lahko 
aktivirajo, da pobrskamo za mo-
žnimi rešitvami na svoji strani. 
Pri nekaterih zaposlenih postane 
nezadovoljstvo trajno stanje, s 
katerim kažejo na krivce na drugi 
strani, predani prepričanju, da se 
nič ne more spremeniti. Od tega 
prepričanja do jamranja nas loči 
le še korak. Vendar smo mi tisti, 
ki naravnamo smer. Vase ali pro-
ti drugim? V iskanje rešitev ali v 
pritoževanje? V osebno odgovor-
nost ali v iskanje krivca? 

Sendvič s tuno 
Nekoč je živel mož, ki je vsak dan 
hodil na delo. Ko je nastopil čas 
za malico, je iz torbe vsakič vzel 
sendvič. Sendvič s tuno. Jedel je 
in se pritoževal. Sendvič s tuno 
mu ni bil všeč. Ko se je že n-krat 
pritoževal nad sendvičem s tuno, 
mu je nekega dne sodelavec le 
rekel: “Pa reci ti svoji ženi, naj ti že 
končno naredi drug sendvič, ker 
ti ta tuna ni všeč.” Mož ga je za-
čudeno pogledal in mu rekel: “Saj 
jaz si sam delam sendviče.”
Osebna odgovornost pomeni, da 
smo odgovorni za »sendviče, ki si 
jih sami delamo«. 

Avto s pogonom na štiri 
kolesa 

Ta stavek prinaša reši-
tev. Prinaša smer, ki 

nas premakne v 
območje oseb-
ne odgovorno-
sti. Naše telo 
deluje kot avto, 
ki ima pogon na 

štiri kolesa. Glas-
ser je to imenoval 

celostno vedenje. 

Eno kolo je čustvovanje, drugo 
mišljenje, tretje fiziologija in če-
trto naša aktivnost. Kadar se pri-
tožujemo, se vozimo predvsem 
po dveh kolesih (čustvovanje, 
fiziologija), kajti aktivnost in miš-
ljenje sta takrat bolj kot ne prazni 
gumi. Obstaja možnost, da nas 
takšna “vožnja” privede do psiho-
somatskih bolezni, saj je frustraci-
ja (nezadovoljstvo nad situacijo) 
stalno prisotna, telo pa v pogonu, 
vendar ne v celostnem. Zato je 
aktivnost ključnega pomena pri 
prevzemanju odgovornosti. Tudi 
na mišljenje imamo velik vpliv, 
če se le hočemo ukvarjati s tem, 
kaj vse, kdaj in zakaj mislimo. Ko 
spremenimo aktivnost, dobimo 
hiter vpliv na fiziologijo, čustvo-
vanje in mišljenje. To lahko potr-
di vsak izmed nas, kadar gre po 
stresnem dnevu na sprehod, tek 
ali počne nekaj, kar mu je všeč. 

Nikoli ne bomo imeli nadzora 
nad vsemi situacijami, vedno pa 
imamo vpliv na to, kako se v do-
ločenih situacijah odzivamo. Poz-
namo znani stavek – če ti življenje 
ponudi limone, naredi limonado. 
Ni nam všeč delovno okolje, ni 
nam všeč odnos nadrejenih, ni 
nam všeč zadirčnost sodelavke, 
ni nam všeč, ker smo za paciente 
prva linija, na kateri vihtijo s svo-
jimi napadalnimi besedami. Ne 
more nam biti všeč. Nihče se ne 
bo odzval z navdušenjem. Nihče 
ne bo rekel: »O kakšen čudovit iz-
ziv za današnji dan!« Lahko pa to 
izrazimo. Povemo, da nam ni všeč. 
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Predlagamo spremembo. Se soo-
čimo s problemom. Naštejemo 
možne rešitve. Postavimo meje. 
Povemo ob pravem času, na pra-
vem mestu. Ko vse to delamo 
znova in znova in ni prav nobene-
ga premika in smo za to porabili 
že preveč energije in časa, potem 
lahko tudi odidemo. Vsak konec 
je začetek nečesa novega. Čez vse 
pa je prepletena misel – imam iz-
biro. Lahko naredim karkoli. Če se 
pri tem zavedamo še psiholoških 
potreb, ki so gonilna sila naše-

ga vedenja, potem smo na pravi 
poti do osebne odgovornosti. 
V praksi to pomeni, da me lah-
ko moja nezadovoljena potreba 
(moč, svoboda, ljubezen, zabava) 
vodi k neučinkoviti komunikaci-
ji, ki slabo vpliva na medsebojne 
odnose. Šele, ko se zavem, zakaj 
nekaj delam, lahko to zares spre-
menim. Takrat se tudi vprašam, ali 
mi to moje vedenje prinaša dobre 
rezultate. Ali imam zato boljše ali 
slabše odnose? Osebna odgovor-
nost pomeni, da smo odgovorni 
tudi za svoje misli, ne samo za ve-
denje. 

Storilnostna naravnanost, osebni 
interesi, tekme za delovna mes-
ta, vsakodnevne stiske zaposle-
nih, pacientov, delo v izmenah, 
prevladujoč ženski spol v poklicu, 
pričakovana hitrost odzivanja, 
poklicne bolezni, družinska dina-

»Šele, ko se zavem, zakaj nekaj de-
lam, lahko to zares spremenim. Tak-
rat se tudi vprašam, ali mi to moje 
vedenje prinaša dobre rezultate. Ali 
imam zato boljše ali slabše odnose? 
Osebna odgovornost pomeni, da 
smo odgovorni tudi za svoje misli, ne 
samo za vedenje.«

mika, vožnja na delo, človeški de-
javnik in različnost značajev, vsa-
kodnevni stres in soočanje z izzivi 
– vse to je življenje. Zaradi hitrosti 
se nam pogosto zdi, da je našte-
to neobvladljivo. Še preden se 
zavemo, se v nas naseli nezado-
voljstvo. Če to postane naša na-
ravnanost, ne bo nobeno delov-
no okolje več dobro. Vsak košček, 
vsaka misel, vsak nasmeh, prijaz-
na beseda, vse, kar posamezniki 
damo v okolje, vse to dela celoto. 
Z vsakim, takšnim ali drugačnim 
osebnim prispevkom v svet, puš-
čamo sledi. Ustvarjamo podobo. 
Svojo lastno in podobo ustanove, 
v kateri delamo. To je velika odgo-
vornost. Tako velika, da se človek 
lahko ustraši. Vendarle. Življenje 
je prekratko, da bi se bali. Ali ča-
kali. Osebna odgovornost je da-
rilo. Odprite ga. In pomislite, kaj 
vse lahko s tem storite. 

MEDKULTURNA OSKRBA V 
INTENZIVNI TERAPIJI –  
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM MICE
Barbara Smrke, mag. zdrav. nege 
Oddelek za intenzivno interno medicino

Vsem bi bilo lepše, 
če bi pozabili na zunanjost ljudi 
in iskali tisto, 
kar nosimo v sebi. 

Multikulturnost je del našega 
vsakdana, srečujemo se s pacien-
ti, ki izhajajo iz različnih kulturnih 
področij. Do njih se moramo ob-
našati civilizirano, jim pomagati 
pri spoznavanju naše kulture in se 
morda naučiti tudi česa iz njiho-

ve, da bi se lažje vklopili v našo v 
družbo. Nikakor pa jih ne smemo 
izobčiti, saj jim je med nami že 
dovolj težko zaradi nepoznavanja 
jezika in navad. (Medkulturnost, 
2013). 
Naraščajoča kulturna raznolikost 
vpliva na zdravstveni sistem, ki 
se mora tem izzivom prilagoditi, 
saj je to osnova za zagotavljanje 
kakovostne in varne obravnave 
pacientov različnih kultur.

Glavni cilji projekta so bili: iz-
boljšati znanje, spretnosti in 
kompetence medicinskih sester 
v intenzivnih enotah, ko obrav-
navajo paciente različnih kultur, 
razviti e-izobraževalni program 
o medkulturni zdravstveni negi. 
E-izobraževalni program je bil 
oblikovan v okviru mednarodne-
ga razvojnega in raziskovalnega 
projekta Multiculture Care in Eu-
ropean Intensive Care Units (MI-
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CE-ICU). V projektu je sodelovalo 
520 medicinskih sester iz štirih 
evropskih držav. Na podlagi izve-
denega anketiranja smo najprej 
ugotovili izobraževalne potrebe 
medicinskih sester iz intenzivnih 
enot za pridobitev znanj iz med-
kulturnih kompetenc.  
Pri pripravi e-izobraževalnega 
programa so sodelovale članice 
projekta: Poljska, Češka in Slo-
venija (Visoka zdravstvena šola 
Celje) ter Evropska federacija 
združenj za zdravstveno nego 
kritično bolnih pacientov (EfCC-
Na). Program je oblikovan v treh 
vsebinskih modulih, ki zajemajo: 
kulturno zavedanje in občutlji-
vost (filozofske, etične, pravne in 
strokovne osnove), različne vidike 
multikulturne zdravstvene nege 
(razlike med kulturami v pristo-
pu do zdravja in bolezni, vzorci 
medosebne komunikacije, vzorci 
in pogoji obveščanja pacienta in 
njegove družine o zdravstvenem 
stanju pacienta, fizični pregled, 
pomen in meje dotika, duhovna 
in verska pričakovanja, higienski 
postopki, prehranske navade, 
obiski in podpora družine) in po-
sebnosti multikulturne zdravstve-
ne nege v enotah intenzivne nege 
(Umiranje in smrt, prenehanje/
neuvedba zdravljenja v intenzivni 

enoti, krvna terapija, transplanta-
cija, bolečina in analgezija, kon-
flikti vrednot v procesu odločanja 
pri zdravstveni negi pacientov iz 
različnih kultur). 

Videz izobraževalnega programa

Udeleženci testnega izobraževanja

V Sloveniji je pri testiranju progra-
ma sodelovalo 34 diplomiranih 
medicinskih sester, in sicer 29 iz 
Splošne bolnišnice Celje (Odde-
lek za intenzivno interno medici-
no in Oddelek za anesteziologijo, 
intenzivno medicino operativnih 
strok in terapijo bolečin) ter 5 iz 
Kliničnega centra Ljubljana. 
Izvajalci zdravstvene nege v in-
tenzivni enoti so pokazali motiva-
cijo in zanimanje za usposabljanje 
na dolge razdalje prek informacij-
ske in komunikacijske tehnologi-
je. E-izobraževalni program MICE 
hkrati poda širok pogled na med-
kulturnost in na njen ožji del, kar 
je pomembno za delo v intenziv-
nih enotah. MICE-ICU je doseglji-
va vsem medicinskim sestram, ki 
želijo nadgrajevati svoje znanje 
o medkulturnosti na https://lms.
mice-icu.eu/.
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3. IZOBRAŽEVALNA KONFERENCA 
SODOBNA ZDRAVSTVENA 
ADMINISTRATORKA
Judita Knap, zdravstvena administratorka
Služba zdravstvene administracije

V Grand hotelu PRIMUS na Ptuju je 9. in 10. maja 
2019 potekala 3. izobraževalna konferenca Sodob-
na zdravstvena administratorka.
Teme in goste izobraževalne konference smo 
predlagale članice IO Sekcije zdravstvene admini-
stracije Slovenije in jih posredovale Zavodu za iz-
obraževanje EDUCA Nova Gorica, s katero sekcija 
sodeluje že od vsega začetka. 

Na omizju letošnje konference, ki jo je vodila novi-
narka, ga. Vida Petrovčič, smo imeli čast gostiti: g. 
Mirka Stoparja iz Ministrstva za zdravje, mag. Radi-
voja Nardina, direktorja SB Izola, go. Anico Užmah, 
direktorico SB Ptuj, g. Marjana Pintarja, direktorja 

Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, g. Bran-
ka Vidiča iz Ministrstva za javno upravo, go. Ireno 
Ilešič Čujovič iz Sindikata zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije, gostom se je pridružila tudi ga. 
Loredana Mejak, vodja zdravstvene administracije v 
SB Izola in predsednica Sekcije zdravstvene admini-
stracije Slovenije.  

Prisotni gostje so nam prisluhnili, nas slišali in izra-
zili popolno podporo pri uresničevanju zastavljenih 
ciljev. Ob zaključku razprave smo bili vsi, tako go-
stje omizja kot udeleženke in udeleženci konferen-
ce,  enotnega mnenja, in sicer: Z NAMI SE DELO PRI 
OBRAVNAVI PACIENTA PRIČNE IN ZAKLJUČI. 

KREPITEV TIMA
Jesenka Kosmatin, univ. dipl. pol. 
Sektor za organizacijo, informatiko in kakovost

Na delavnici Krepitev tima, ki jo je 3. 10. 2019 kot 
moderatorka vodila Natalija Vrhunc, trenerka oz. 
»coach«, smo se zbrali sveže sestavljena ekipa služ-
be za informatiko in moja malenkost, začasni vodja 
SOIK. Na Celjsko kočo smo prispeli mešanih občut-
kov, ni nam namreč bilo jasno, čemu si moramo od-
tegniti čas od dela, od katerega smo se odtrgali za 
nekaj ur, kar se nam je zdelo nepredstavljivo.

Megla se je razkadila in s pomočjo metode partici-
pativnega učenja in sodelovanja smo v teh nekaj 

urah ugotovili, da smo povezani in da naš odnos te-
melji na medsebojnem zaupanju, imamo vizijo de-
lovanja v bodoče in dosegamo visok konsenz glede 
tega, na kak način bomo sodelovali in delovali.

Vsi smo bili navdušeni nad izkupičkom tega dne, 
tako na individualni kot na skupinski ravni. Oboro-
ženi z dobrimi orodji se sedaj soočamo z izzivi, ki jih 
ne zmanjka, imamo pa rdečo nit, ki se je pri svojem 
delovanju držimo, in medsebojno zaupanje, ki je te-
melj dobrega sodelovanja.
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RAZVOJ PROGRAMA USPOSABLJANJA ZA 
KLINIČNE MENTORJE 
KAKOVOSTNO MENTORSTVO 
ZA KOMPETENTNE ŠTUDENTE 
ZDRAVSTVENE NEGE

Alenka Presker Planko, Boris Miha Kaučič, Katja Esih, Jerneja Meža 
Visoka zdravstvena šola v Celju

Visoka zdravstvena šola v Celju 
je koordinatorica evropskega ra-
zvojnega in raziskovalnega pro-
jekta Quality mentorship for 
developing competent nursing 
students (QualMent), ki je bil iz-
bran na razpisu programa Eras-
mus+, KA2 Strateška partnerstva 
v visokošolskem izobraževanju.
V projektu, ki se izvaja od 1. 9. 
2018 do 31. 12. 2020, poleg Vi-
soke zdravstvene šole v Celju kot 
partnerji sodelujejo: Evropska 
federacija združenj medicinskih 
sester (EFN), Univerza v Oulu, 
Medicinska fakulteta, Raziskoval-
na enota za zdravstvene vede in 
zdravstveni menedžment (Fin-
ska), Univerza Alicante, Fakulteta 
za zdravstvene vede (Španija) in 
Univerza zdravstvenih ved, Fakul-
teta za zdravstveno nego (Litva).  
Projekt je namenjen razvoju pro-
grama usposabljanja kliničnih 
mentorjev s ciljem izboljšanja ka-
kovosti izvajanja kliničnega uspo-
sabljanja študentov zdravstvene 
nege. 

Vsi dodiplomski študijski progra-
mi na področju zdravstvene nege 
v Evropski uniji morajo biti razviti v 
skladu z direktivo EU (2005/36/ES 
dopolnjeno z Direktivo 2013/55/
EU) in kompetenčnim okvirjem 

 

Evropske federacij združenj me-
dicinskih sester (EFN). Direktiva 
zahteva, da se polovica vseh kon-
taktnih ur (najmanj 2300 ur) štu-
dijskega programa zdravstvene 
nege opravi v kliničnem okolju 
kot klinično usposabljanje pod 
vodstvom kliničnih mentorjev in 
v sodelovanju z visokošolskimi 
učitelji, ki so nosilci posameznih 
strokovnih področjih, kar pome-
ni, da se pozornost namenja po-
vezavi teorije in prakse. 

EFN, ki preko 36 nacionalnih 
združenj medicinskih sester na 
evropski ravni predstavlja in 
zastopa več kot milijon medi-

Udeleženci partnerskega sestanka, ki je potekal na Univerzi 
Alicante (Španija) v novembru 2019, foto: Arhiv VZŠCE

cinskih sester, se zaveda, da bo 
potrebno glede na sedanji napre-
dek v zdravstveni negi povečati 
minimalne zahteve izobraževa-
nja v zdravstveni negi. Klinično 
usposabljanje je  ključno okolje 
za razvoj kliničnih kompetenc, ki 
so izrednega pomena za varno in 
kakovostno izvajanje zdravstvene 
nege po končanem študiju. Kljub 
dejstvu, da je klinično usposablja-
nje, ki se izvaja pod mentorstvom 
kliničnih mentorjev, tako velike-
ga pomena, še vedno ne obstaja 
enoten program usposabljanja 
za klinične mentorje, ki bi men-
torje opolnomočilo z naprednimi 
znanji, potrebnimi za kakovostno 



izvajanje mentorstva, saj le to po-
membno vpliva na učne rezultate 
študentov in pridobivanje ustrez-
nih kompetenc za delo v klinič-
nem okolju po končanem študiju.
Za zagotovitev sistematičnega 
pristopa smo razvili teoretični 
model kompetenc kliničnih men-
torjev, ki vsebuje oceno potrebnih 
znanj in usposobljenosti kliničnih 
mentorjev in hkrati omogoča oce-
no trenutnega stanja na področju 
kliničnega usposabljanja, ki se iz-
vaja kot del študijskih programov 
zdravstvene nege v Evropi. 

Aktivnosti v okviru projekta in re-
zultati projekta bodo zagotovili 
sistematičen in enoten pristop k 
izboljšanju trenutnega stanja na 
področju usposabljanja kliničnih 
mentorjev, kar bo vplivalo na nji-
hov karierni razvoj in na poveča-
no usposobljenost kliničnih men-
torjev za opravljanje njihovega 
izobraževalnega poslanstva ter 
posledično h kakovostnejšemu 
kliničnemu usposabljanju štu-
dentov zdravstvene nege. 

Učni načrti, materiali za usposa-
bljanje in smernice bodo preve-
deni v vse evropske jezike. Na ta 
način bomo prispevali k temu, da 

bodo projektni rezultati na vo-
ljo za uporabo velikemu krogu 
evropskih visokošolskih institucij 
s področja zdravstvene nege. 

V okviru projekta razvit program 
usposabljanja kliničnih mentor-
jev za kakovostno izvajanje kli-
ničnega usposabljanja študentov 
zdravstvene nege je pripravljen 
na osnovi raziskovalnih dokazov 
in obsega tri vsebinske module:
1. modul: Uvod v mentorstvo v 
zdravstveni negi.
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2. modul: Kulturna in jezikovna 
raznolikost v mentoriranju štu-
dentov zdravstvene nege.

3. modul: Mentorske kompeten-
ce v ocenjevanju znanja in refle-
ksije.
Program usposabljanja obse-
ga 60 pedagoških ur. Polovica 
programa (30 ur) se bo izvedla 
neposredno v učilnici, v obliki 
predavanj, delavnic in študij pri-
merov. Druga polovica programa 
(30 ur) se bo izvedla virtualno, 
preko spletne učilnice (na dalja-
vo), v obliki samoizobraževanja.

Program usposabljanja bomo te-
stno izvedli izvedli v naslednjih 
terminih:

• Skupina A: 12. 2. 2020, 
 11. 3. 2020, 8. 4. 2020.
•  Skupina B: 13. 2. 2020, 
 12. 3. 2020, 9. 4. 2020.

Več o programu, prijavi in izvedbi 
na www.vzsce.si in na spletni stra-
ni projekta QualMent – 
www.qualment.eu.

 

 

 

Srečno novo leto upokojenkam ORL 

Čas v  katerem odštevamo zadnje dni leta je tudi čas, ko se ozremo 
nazaj in hkrati delamo načrte za prihodnje leto.  To še posebej velja za 
naše  sodelavke Alenko, Majo in Jožico, ki s tem letom zaključujejo 
svojo službeno pot. Mnogo dni, noči, mesecev, ki se jih je skupaj 
nabralo za polnih 40 let, ste soustvarjale ritem dela na oddelku, delile 
strokovno znanje in tudi življenjske nasvete mlajšim kolegicam. Za vse 
skupaj preživete trenutke se vam zahvaljujemo, za naprej pa vam 
želimo trdnega zdravja in veliko sreče v krogu svojih družin in 
prijateljev. 

 

Vaši sodelavci oddelka ORL 
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IZDAJANJE  ZDRAVSTVENE 
DOKUMENTACIJE
Katja Ramšak, univ. dipl. prav.
Pravna služba

V Splošni bolnišnici Celje ureja iz-
dajanje zdravstvene dokumenta-
cije Pravilnik o poslovanju z zdra-
vstveno dokumentacijo, ki določa 
tudi načine njenega pridobivanja. 
Dokumentacijo je mogoče izdati 
na podlagi pisne vloge, in sicer v 
dokumentacijskem centru in pa 
centralnem arhivu SB Celje. Vsak 
pacient lahko zahtevo po vpog-
ledu in izdaji zdravstvene doku-
mentacije vloži največkrat dvak-
rat mesečno. Seznanitev je ob 
izkazani identifikaciji omogočena 
najkasneje v roku petih delovnih 
dni pacientu, na katerega se zdra-
vstvena dokumentacija nanaša, 
pacientovemu zdravstvenemu 
pooblaščencu, evidentiranem na 
kartici zdravstvenega zavarova-
nja in s strani pacienta pisno poo-
blaščenim osebam. Za otroke do 
15. leta starosti imajo pravico do 
seznanitve starši, za osebe pod 
skrbništvom pa skrbniki.

Pacientom so lahko izdane zgolj 
fotokopije zdravstvene doku-
mentacije, RTG dokumentacija 

in ostala dokumentacija, ki je ni 
mogoče reproducirati, pa zgolj z 
reverzom. Lastnik dokumentacije 
je bolnišnica, ki je dolžna skladno 
z zakonodajo skrbeti za rok nje-
nega hranjenja.

V določenih primerih pa se zgodi, 
da želi pridobiti zdravstveno do-
kumentacijo bodisi policija, okro-
žno državno tožilstvo ali kakšen 
drug organ pregona. Zaposlene, 
ki kakorkoli sodelujejo v postop-
kih poslovanja z zdravstveno 
dokumentacijo, prosimo, da v 
primerih napovedanega ali nena-
povedanega zasega zdravstvene 
dokumentacije s strani policije ali 

drugih organov oziroma uradnih 
pooblaščenih oseb, le- te napoti-
jo na pravno službo. 

Zdravstvene dokumentacije na-
mreč tudi v teh primerih nikoli 
ni dovoljeno izdati ali pa dovoli-
ti vpogleda vanjo brez ustrezne 
pravne podlage, ki jo morajo 
predložiti policisti ali druge ura-
dne pooblaščene osebe (npr. 
odredba ali sklep sodišča). V teh 
primerih so običajno zaseženi 
originalni izvodi zdravstvene 
dokumentacije, zato je treba 
pred izdajo narediti kopije celot-
ne zdravstvene dokumentacije 
in jih shraniti v dokumentaciji 
do vračila originalov, eno kopijo 
pa posredovati v pravno službo.

»Zaposlene, ki kakorkoli sodelujejo v 
postopkih poslovanja z zdravstveno 
dokumentacijo, prosimo, da v pri-
merih napovedanega ali nenapove-
danega zasega zdravstvene doku-
mentacije s strani policije ali drugih 
organov oziroma uradnih poobla-
ščenih oseb, le- te napotijo na prav-
no službo.«
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JEZIKOVNI KOTIČEK
KRAJEVNI ODVISNIK
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

Slovenska slovnica opredeljuje, da se po krajevnem 
odvisniku vprašamo z vprašalnicami kje?, kam?, 
kod?, uvajajo pa ga vezniki kjer, koder, kamor. 
V zadnjem času zelo pogosto vidim, da pisci besedil 
uporabljajo uvajanje odvisnega stavka s »kjer«, tudi 
če odvisnik ni krajevni. Da bo zadeva lažje razumlji-
va, najprej navajam pravilno rabo:
Pacienta so odpeljali v urgentni center (KAM?), kjer 
so ga ustrezno oskrbeli. 
Stanovalec je ostal ujet v goreči stavbi (KJE?), kjer 
se je nadihal strupenega dima. 
V spodaj navedenih primerih raba prislova »kjer« ni 
pravilna, saj ne gre za uvajanje krajevnega odvisnika:
Kardiorehabilitacija je celostna obravnava pacienta, 
kjer pri kateri se ta med drugim uči tudi izboljšati 
življenjski slog.

Članek je obravnaval bolezni, kjer pri katerih sta 
zaradi virusne okužbe prizadeta centralni in perifer-
ni živčni sistem.
V procesu zdravstvene nege nas je najbolj zanimala 
informacijska podpora za tiste aktivnosti, kjer pri 
katerih so že sedaj zaposleni morali spremljati do-
ločene procese.
To je metodologija, kjer s katero udeleženci ob 
podpori vodje rešujejo različne naloge.
Pri vnosu podatkov se najprej prikaže slika pacien-
ta, kjer na kateri določimo mesto posega.

Prislovni zaimek »kjer« torej uporabljamo le za 
uvajanje krajevnega odvisnika, pri ostalih od-
visnikih pa je ustrezna uporaba zaimka »kateri«, 
skupaj s predlogom.

POSREDOVANJE PODATKOV O PREJETIH OSTALIH DOHODKIH V LETU 2019 

Vse zaposlene, ki so v letu 2019 poleg plače s strani Splošne bolnišnice Celje prejeli še kakšen drug do-
hodek, vljudno naprošamo, da podatke o višini teh dohodkov čim prej dostavijo v Službo za obračun 
plač. Te podatke boste prejemniki dohodkov prejeli s strani izplačevalcev v začetku prihajajočega leta. 
Najpogosteje gre za dohodke iz naslova prejetih nadomestil za porodniško varstvo, nadomestil za brez-
poselnost ipd.
Splošna bolnišnica Celje kot izplačevalec plač in nadomestil plač potrebuje te podatke za obračunava-
nje nekaterih vrst nadomestil plače (boleznina nad 30 dni, nega družinskega člana, spremstvo, krvoda-
jalstvo, …), katerih osnova za obračun so vsi prejeti dohodki v preteklem letu. 
Če teh podatkov ne bomo imeli, se lahko zgodi, da bo morebiten obračun teh vrst nadomestil 
plače napačen. 
     Služba za obračun plač

IZPOLNJEVANJE IN VRAČILO POTNIH NALOGOV 

Za obračun in izplačevanje stroškov na podlagi potnih nalogov pogosto dobimo le-te nepravilno ali po-
manjkljivo izpolnjene, kar povzroča pri obračunavanju nemalo težav. Prav tako se soočamo s težavo, da 
potni nalogi po zaključenem strokovnem izobraževanju, službeni odsotnosti ali zdravniškem pregledu 
niso pravočasno vrnjeni v obračun. Zaradi velikega števila izdanih potnih nalogov je namreč sprotno 
obračunavanje le-teh zelo pomembno.
Da bi se izognili težavam ali nepravilnemu obračunavanju potnih nalogov, vljudno naprošamo vse za-
poslene, da potni nalog pravilno in natančno izpolnijo ter ga pravočasno (najbolj priporočljivo je v 
2 do 7 dneh) dostavijo v Službo za obračun plač. V primeru težav ali nejasnosti pri izpolnjevanju potnih 
nalogov lahko kontaktirate Službo za obračun plač na tel. št.: 3682 ali 3678.
     Služba za obračun plač
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Izgubljeni ključi in identifikacijske 
kartice 

V letu 2019 je bilo v SB Celje večje število prime-
rov, ko je posamezni zaposleni, ki mu je bil za pot-
rebe opravljanja dela in s tem povezan dostop do 
posameznih prostorov ali omar zaupan ključ, ta 
ključ izgubil. 

Izgubljeni ključi pomenijo tveganje za varnost 
pacientov, zaposlenih in premoženja SB Celje, 
zato je treba z njimi ravnati kar se da skrbno. 
Vprašanje izgubljenih ključev in kartic smo v me-
secu oktobru 2019 obravnavali tudi na poslovod-
nem kolegiju bolnišnice in v skladu s sklepom za 
zmanjšanje tveganj pripravili navodilo, ki se bo 
pričelo uporabljati 1. 1. 2020.  

Zaposleni so dolžni skrbno ravnati s ključi in jih 
varovati pred izgubo, če pa do tega vseeno pri-
de, naj najprej poizkusijo izgubljeni ključ najti. Pri 
tem naj preverijo tudi možnost, da so ključi ostali 
v delovnem oblačilu in pristali v pralnici, kjer ima-
jo kar precejšno zbirko izgubljenih ključev.

V skladu z navodilom mora zaposleni v prime-
ru, ko izgubi ključ, o tem čim prej obvestiti svo-
jega nadrejenega, nato pa izpolniti obrazec za 
izdajo novega ključa. Obrazec najprej potrdi 
neposredno nadrejeni, nato pa pomočnica di-
rektorice za zdravstveno nego, za nemedicin-
sko področje pa vodja sektorja, ki izdata naro-
čilo za nabavo novega ključa. Nabavna služba 
novi ključ dostavi na oddelek ali službo in ga 
preda odgovorni osebi, ta pa ga nato izroči za-
poslenemu. V primeru večjega tveganja zara-
di izgubljenega ključa lahko odgovorna oseba 
zahteva tudi zamenjavo ključavnice.      

V primeru izgubljene kartice je postopek podo-
ben, s tem da za izdajo nove kartice na podlagi 
istega potrjenega obrazca poskrbi kadrovska 
služba. 

V vsakem primeru mora zaposleni za izdajo nove 
kartice ali ključa plačati stroške, ki za kartico zna-
šajo 10 EUR, za nov ključ pa glede na dejanske 
stroške.  
    
 Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.

Pomočnica direktorice za pravne zadeve 

Ustanovitev Koordinacije za 
zdravstveno administracijo pod 
okriljem Združenja zdravstvenih 
zavodov Slovenije 

Na pobudo direktorja SB Izola, mag. Radivoja Nar-
dina, in Sekcije zdravstvene administracije Slove-
nije je 2. 9. 2019 direktor Združenja zdravstvenih 
zavodov Slovenije, g. Marjan Pintar, sprejel sklep 
o ustanovitvi Koordinacije za zdravstveno admi-
nistracijo Slovenije. 

Ustanovna seja Koordinacije za zdravstveno ad-
ministracijo Slovenije je bila sklicana 30. 9. 2019 
pod okriljem Združenja zdravstvenih zavodov 
Slovenije. Iz SB Celje se je ustanovne seje udeleži-
la ga. Valerija Mikuš, vodja Referata administracije 
UC.

Kot častni gost se je ustanovne seje udeležil tudi 
pobudnik ustanovitve koordinacije, mag. Radivoj 
Nardin, direktor SB Izola. 

Za predsednico Koordinacije za zdravstveno ad-
ministracijo Slovenije je bila  s strani direktorja 
združenja, g. Marjana Pintarja, imenovana ga. Lo-
redana Mejak, vodja zdravstvene administracije v 
SB Izola, za njeno namestnico pa ga. Judita Knap, 
zdravstvena administratorka iz SB Celje. 

Namen koordinacije je izvajanje aktivnosti za 
večjo prepoznavnost v procesu obravnave paci-
enta, pomembnosti specifičnosti dela zdravstve-
nih administratorjev, napredek stroke, izmenjava 
dobrih praks na področju delovanja službe zdra-
vstvene administracije, mreženja administracije v 
zdravstvu, izobraževanja, asertivne komunikacije 
in nenazadnje tudi standardiziranja  postopkov 
delovnih procesov.

Ob koncu uradnega dela so prisotni  prisluhnili še 
predavanju predstavnika Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje na temo čakalnih seznamov v 
zdravstvu.

    
 Judita Knap, zdravstvena administratorka

Služba zdravstvene administracije
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Pohvala
Spoštovani!

Želim pohvaliti go. Majo Nose Mijanović, dr. med., specialistko infektologije, ki mi je s svojo zavzetostjo, strokovnostjo in človeško toplino zelo olajšala potencialno težke bolezenske trenutke.
Z lepimi pozdravi

Žan Ribič

Pohvala
Spoštovani!

Dne 5. 12. 2019 sem imela napovedano preiskavo pri gospe Mariji Žnidaršič, dr. med. Pri preiskavi je sodelovala endoskopska sestra gospa Bernarda Sibal Planko. Rada bi pohvalila obe gospe za izjemno prijazen odnos, človeško toplino in časovno točnost izvedbe preiskave. Njuna dobra volja in pozitivnost razblinita vsakršne negativne pomisleke pred preiskavo in olajšata tudi njeno izvedbo. 
Lepo prosim, pohvalite ju tudi vi, ker si to zares zaslužita. Človeku polepšata dan in krepita zaupanje v zdravstvo. 

Lep pozdrav,

zadovoljna pacientka Lucija Zidanski

Zahvala

celotnemu osebju Nevrološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje

Jesen se je poslovila in tiho so prišli prvi zimski dnevi. V preteklem mesecu sem bil na vašem oddelku, kjer ste se 
v polni meri zavzeli zame in mi pomagali preživeti ter mi lajšati bolečine. Nimam veliko izbranih besed, s katerimi 
bi se vam zahvalil za vso vašo predanost, srčnost in strokovnost. Spoštovani, dovolite mi, da vam preprosto rečem 
hvala!!
Star kitajski pregovor pravi: »Življenje je kakor pot na visoko goro: vse višje si, večji razgled – pogled imaš«. Zdi 
se, kot da sem čisto pri vrhu in moj pogled je izjemen. Vidim daleč nazaj, vidim bogastvo življenja, vidim družino, 
srečo, veselje, žalost, prijatelje, vidim neskončno veliko dobrih trenutkov življenja in še mnogo več …
V svojem imenu in v imenu moje ljubljene družine se vam z vsem spoštovanjem globoko priklanjam  in zahvaljujem 
za vso dano mi pomoč.

V Celju, december 2019
                                                                                                                Milorad Bundalo

Moja zgodba in zahvala

V juniju smo imeli gasilsko tekmovanje za pokal naše vasi v okviru praznika krajevne skupnosti. Vsi smo sodelovali. Ob 23. uri 

sva z možem zaspala. Ob 0.30 uri me je zbudilo njegovo stokanje. Ker se ni zbudil, sem prižgala luč in ugotovila, da je v zadnjih 

vzdihljajih. Kljub paniki sem začela z oživljanjem. Hitro sem se utrudila. Stekla sem po hčerko, da je poklicala urgenco, jaz pa sem 

nadaljevala z masažo srca in predihavanjem. Hčerka je šla zbudit svakinjo, zapret psa, … Reševalci so res hitro prišli in nadaljevali z 

oživljanjem. Ko so ga stabilizirali, mi je zdravnik povedal, da je mož doživel srčni infarkt (že tretji) z motnjo ritma. Odpeljali ga bodo 

v Maribor, kjer imajo dežurno ekipo za koronarografijo. Ni bilo treba, da bi šla v Maribor, ampak me je ob 3. uri poklical kardiolog. 

Razložil mi je, da je mož na slikanju, kjer bodo naredili, kar bo treba. Ker pa sem ga pričela takoj oživljati, bi bil kandidat za študijo 

z ohlajanjem za preprečitev možganske okvare – če se strinjam in podpišem. Ob popoldanskem obisku je že bil ohlajen na 33 °C, 

naslednji dan 35 °C, v torek pa skoraj 38 °C (tri četrtine bolnikov po oživljanju dobi pljučnico). Ampak čudo, kljub vsem vstavljenim 

napeljavam in po dvodnevni komi (tudi s pomočjo zdravil), se je mož tretji dan odzval na zdravnikove ukaze: mu stisnil roko, zaprl 

oči, odkimal, da nima bolečin. Višek moje sreče pa je bil, ko me je zdravnik vprašal, če želim, da ga premesti v Celje. Tako je še pet 

dni okreval na OIIM in še nekaj dni na kardiološkem oddelku. Kritičnega dogodka in Maribora se ne spominja, sicer pa je že stari 

Janez z grehi in pridnostjo.

Dragi zdravstveni delavci! Hvala vam za vse dobro, kar storite za bolnike in njihove svojce. Hvala za vsako prijazno besedo in 

tolažbo v trenutkih polnih bolečin in strahu. Verjemite, da se vam bo to enkrat povrnilo. Meni se je, saj še vedno imam moža 

takega, kot je bil pred tem strašnim dogodkom. Še enkrat iskrena hvala!

Anica in Janez Vošnjak    
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Zahvala
V soboto, 9. 11. 2019, se je v Splošni bolnišnici Celje za vedno od nas poslovil soprog, oče, tast in dedek Bratomil Kajtna.  
Iskreno se zahvaljujemo osebju pulmološkega oddelka, ki ste mu vse dni, ko je bil pri vas, izkazovali strokovno pomoč ter osebno toplino.
Nam vsem je veliko pomenilo, da ste nam omogočili skupaj preživeti njegove zadnje trenutke. Zavedamo se, kako lepo je biti v krogu najdražjih ob koncu svojih dni in za to smo vam neizmerno hvaležni. S tem ste nam in njemu močno olajšali težko slovo.

Iskrena hvala!

Družina Kajtna

Team building ortopedskega oddelka

V soboto, 12. 10. 2019, smo se sodelavci ortopedskega oddelka zbrali na Rogli, da bi se odpravili na Lovrenška 
jezera. Na vrhu je sijalo sonce in nam ponujalo še zadnje dni poletja, preden nas prehiti jesen.
Po skupnem poznem zajtrku, za katerega je poskrbel Urškin ati v obliki še tople potice in buhteljnov, se je ekipa 
ortopedije odpravila proti Lovrenškim jezerom. Ko so noge že postale težke in utrujene, smo prispeli do našega 
prvega cilja, do jezer. Najprej smo nadomestili izgubljene kalorije z bogatimi sendviči in se zadostno rehidrirali. 
Obsedeli smo na klopcah in uživali v trenutkih, ko nam je bilo lepo biti preprosto skupaj.
Popoldne se je prevesilo proti večeru, zato se je bilo treba vrniti. Zagnani smo spregledali  markacije in se čudili, 
kako slabo je označena pot. S pomočjo skupinskega navigatorja smo vseeno našli pot do vrha, ki pa smo si jo 
nekoliko podaljšali. Tokrat je bila pot lažja, ker je vodila navzdol. Seveda pa je bil za nami komaj prvi del druženja. 
Odpravili smo se nazaj, ker nas je čakala še pot med krošnjami, potem pa pohorski lonec. Zelo hitro so nas zasrbe-
le pete in brez oklevanja smo se odpravili na plesišče. 
Dan nam je namenil sonce, rekreacijo, dosegli smo namen, da je tak izlet poln dobrodušne kolegialnosti,  zaradi 
katere se je druženje zgodilo. Obred, ob katerem se skupina sodelavcev spet poveže v celoto, kjer ima vsak po-
sameznik možnost prispevati svoj delček k celoti in začutiti, da smo med sabo povezani. Okrepi se razumevanje, 
da smo soodvisni in da skupaj ustvarjamo pozitivno vzdušje, da drug drugemu tlakujemo pot. Tisto, kar sejemo, 
tudi žanjemo. Bilo je neverjetno doživetje, izredno prijetno druženje, ki je pustilo prijetne in trajne občutke in ne 
trenutno evforijo, ki na hitro popusti. 

Branka Šket, dipl. m. s. 
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe
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Vabilu na prednovoletno druženje so se odzvali mnogi upokojeni sodelavci

Skupina MJAV 

PREDNOVOLETNO SREČANJE
Z UPOKOJENIMI SODELAVCI
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

Že vrsto let v bolnišnici na začetku de-
cembra pripravimo prednovoletno 
srečanje z upokojenimi sodelavci, na 
katerem jim na kratko predstavimo, 
kaj se je novega v odhajajočem letu 
zgodilo. Tudi letos je v začetku de-
cembra v avli bolnišnične poliklinike 
vrvelo nekdanjih sodelavcev, ki so se 
veselili ponovnega snidenja v hiši, v 
kateri so pustili velik del svojega živ-
ljenja. Po tradicionalnem nagovoru 
direktorice in strokovnega direktorja 
so srečanje glasbeno popestrile čla-
nice pop vokalne skupine MJAV, ki so 
s pravo kombinacijo svojih avtorskih 
skladb in svetovnih božičnih nape-
vov pričarale pravo prednovoletno 
vzdušje. In v njem se je nato razvilo 
druženje z obujanjem spominov na 
ljudi, dogodke, … in kot vedno, je 
tudi tokrat kar prehitro minilo.  
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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 direktorice 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, 24. januarja 2020. Kupon za dvig nagrade 
bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 64. nagradne križanke v junijskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 137 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke:  BESEDE SO PALČKI, DEJANJA VELIKANI.
Izžrebana nagrajenka je gospa Alenka Valte z Oddelka za medicinsko rehabilitacijo.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k sode-
lovanju.

Uredniški odbor
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