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UVODNIK 
“Svet, kot smo si ga ustvarili, je proces našega razmišljanja. Ne moremo ga 
spremeniti, ne da bi spremenili svoje razmišljanje.” (A. Einstein)

Vse večja obremenjenost zaposlenih v zdravstvenem sistemu, vsak dan veliko 
bolnikov, ki so vse zahtevnejši, dolge čakalne vrste v nekaterih dejavnostih, pre-
cejšnje pomanjkanje kadra v trenutnem sistemu tako pri zdravnikih kot pri osebju 
zdravstvene nege na vseh nivojih, sanacije bolnišnic v času, ko bolj kot kadarkoli 
potrebujemo investicije tako v opremo, stavbe kot v kadre, … Zdravstvo osta-
ja glavna tema v slovenskem in političnem prostoru tudi v letu 2019 oziroma v 
celotnem mandatu te vlade. V politiki slišimo veliko o ključnih aktivnostih tega 

mandata: skrajševanju čakalnih vrst in po novem tudi o ureditvi pravih  številk pri čakalnih vrstah, sa-
naciji in spremembah v upravljanju javnih zavodov, o nacionalnih  investicijah MZ v enovit IT sistem, 
obnovi stavb, opreme, optimizaciji nabav. Hkrati so na mizi zahteve različnih sindikatov ali združenj po 
priznavanju pravic zaposlenih. Minister Šabeder se je podpisal pod temo, ki je bila že več let na mizi: 
poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene nege. Zahteve sindikata Fides po uveljavitvi standardov 
in normativov iz t.i. modre knjige se uvajajo v sistem. Izzivov ni malo. Vlada je napovedala v naslednjih 
dveh letih dodatne pol milijarde evrov v zdravstvu.
 V prihodnjem obdobju bo za nadaljnje uspešno delovanje zdravstva gotovo izredno pomembna njego-
va organiziranost. Primarni nivo zdravstva mora (p)ostati bolniku dostopen, takšen, ki ga bo lahko čim 
bolj opolnomočil in obravnaval celostno. Potrebna pa bo tudi boljša povezava med nivoji primarnega in 
sekundarnega zdravstva. Takšna organiziranost, ki bo preprečila pretiran priliv bolnikov na sekundarni 
nivo, vključno z urgencami ̶ kar se dogaja danes. Potrebno bo bolje urediti sistem dolgotrajne oskrbe, 
varstvenih ustanov za starostnike, negovalnih bolnišnic, da bo sistem sekundarne oskrbe sploh lahko 
zdržal pritisk starajoče se družbe.
Na drugem mestu pa bo zagotovo zmožnost prepotrebnih investicij v različne točke v sistemu. IT za 
boljšo povezanost in zagotavljanje boljše kontinuitete oziroma sledljivosti gibanja pacienta v sistemu 
zdravstvenega varstva na vseh nivojih. Hkrati pa bo moral zagotavljati pregled nad celovitostjo pacien-
tove obravnave. Ravno razdrobljenost sistema in slabo sodelovanje med različnimi ravnmi, izvajalci in 
profili ter odlično upravljanje predstavljajo največje izzive. Treba bo doseči še bolj sistematično ureditev 
nadzora nad kakovostjo in varnostjo zdravstvene oskrbe ter napredek e-zdravja, podatki pa morajo biti 
zanesljivi in centralno dostopni odločevalcem oziroma Ministrstvu za zdravje. Tudi investicije v prostore 
in opremo morajo začeti slediti razvoju, kar bo prav tako naloga politike v tem in naslednjih mandatih, 
saj bolnišnice same ne bodo zmogle. 
V SBC Celje smo v tem trenutku v dokaj močnem investicijskem ciklusu in v procesu obnove bolnišnice, 
ki smo ga čakali skoraj dve desetletji: zaključujemo namreč z razpisom nadomestne novogradnje za 
delno etapo 1. Upamo in verjamemo v uspešen zaključek ter pričetek del, ki bo pomenil v resnici neko 
novo obdobje bolnišnice.
Če želimo kaj spremeniti, moramo preizkusiti kaj novega ali pa narediti stvari na novo. Pri 
tem seveda ne moremo računati, da bo šlo čisto brez zapletov, saj moramo rutino šele do-
seči in sproti preveriti, kaj je najbolje za sistem. Ali kot je rekel Einstein: »Oseba, ki ni nikoli 
naredila napake, ni nikoli poskusila kaj novega.« Enako velja za sisteme.
V času dopustov vam želim, da dneve s svojimi najbližjimi ali prijatelji preživite kar se da 
brezskrbno in mirno, kot se za poletje spodobi.

                                                                                                         Mag. Margareta Guček Zakošek
                                                                                                                      direktorica
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STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM 
SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE 2019–2025
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Splošna bolnišnica Celje ima strateški razvojni načrt 
za obdobje od leta 2019 do leta 2025. V njem so 
opredeljeni cilji, ki jih želimo doseči, in poti, po kate-
rih se jim bomo odpravili naproti. Vrednote, ki smo 
jih v dokumentu opredelili in opisali, bodo naše 
vodilo pri vsakdanjem delu s pacienti in njihovimi 
svojci, s sodelavci, strokovnimi in stanovskimi zdru-
ženji, z lastnikom, lokalnim okoljem in drugimi. 
S sintezo poslovnih ciljev bolnišnice kot celote in 
strokovnih ciljev posameznih bolnišničnih oddel-
kov dokument kaže sliko, kakšna bo bolnišnica stro-
kovno, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko čez 
sedem let. Pri izdelavi strateških načrtov smo upo-
števali državni dokument Resolucija o nacionalnem 
planu zdravstvenega varstva 2016–2025,  spreme-
njene demografske okoliščine, pa tudi razvoj medi-
cinske 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 
• povezovanje in sodelovanje. 

Poleg njih dokument vključuje ključne strateške iz-
zive in cilje vseh bolnišničnih oddelkov. Še enkrat in 
znova se je ob pripravi dokumenta izkazalo, kako 
pomembno je za nadaljnji razvoj bolnišnice reševa-
nje problematike prostorske neustreznosti več kot 
polovice vseh njenih namestitvenih zmogljivosti.  
Strateški razvojni program Splošne bolnišnice Ce-
lje 2019–2025  tako predstavlja temeljni dokument 
tako poslovnega kot tudi strokovnega dela bolni-
šnice in kot takšen usmerja delovanje na vseh pod-
ročjih dela.  
Člani Sveta zavoda so dokument obravnavali na 16. 
seji, 3. aprila 2019, in strateški razvojni program za 
naslednje sedemletno obdobje sprejeli.

Nov strateški razvojni program lahko vsi zaposleni 
preberejo na intranetni in internetni strani bolni-
šnice. Vrednote, ki smo jih določili kot vodila pri na-
šem delu, objavljamo v e-novičniku, pri čemer vsak 
mesec podrobneje predstavimo vsebino ene izmed 
njih. Cilje, ki smo si jih zastavili, in h katerim nas 
bodo vodile aktivnosti prihodnjih sedem let, bomo 
predstavili tudi na vseh bolnišničnih oddelkih in v 
službah.   
V nadaljevanju so poudarki tako s poslovnega kot 
strokovnega področja.

V središče našega delo-
vanja strategija še bolj 
postavlja aktivnega paci-
enta, skupaj s poudarkom 
na strokovnosti, znanju, 
zadovoljstvu in pripa-
dnosti zaposlenih v naši 
organizaciji. 

Pri zagotavljanju zdra-
vstvene oskrbe se sistem zdravstvenega varstva 
v Sloveniji, podobno kot tudi v drugih članicah 
EU ter OECD, vse bolj srečuje z mnogimi izzivi: 
omejitve in nove zahteve trenutnega financira-
nja, staranje prebivalstva ter naraščanje bremena 
kroničnih bolezni in stanj tistih, ki so odvisni od 
tuje pomoči, povečevanje neenakosti v zdravju, 
finančna vzdržnost zdravstvenih sistemov, mo-
bilnosti pacientov ter grožnje zdravju, ki jih pred-
stavljajo nove nalezljive bolezni, odpornost mi-
kroorganizmov na zdravila in druge bolezni, ki so 
predvsem povezane tudi z višjo pričakovano sta-
rostjo. Povprečna starost prebivalk in prebivalcev 
Slovenije se viša, česar smo vsi veseli, v zdravstve-
ni sistem pa vnaša nove izzive glede strukture 
vse težjih ter komorbidnih bolnikov. Prav tako se 
spreminjajo oziroma napredujejo tehnologije di-
agnostike in zdravljenja (praviloma dražijo), mo-
dernizirajo načini/postopki vodenja zdravljenja 
ter spreminjajo načini obravnave bolnikov skozi 
proces zdravljenja, ki so praviloma so manj inva-
zivni in počasnejši, a kakovostnejši, zato seveda 
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finančno zahtevnejši. Vse bolj se oblikujejo inter-
disciplinarni timi, zato se meje med klasičnimi od-
delki vse bolj brišejo. Spreminja se tudi struktura 
zaposlenih v zdravstvu; praviloma narašča sto-
pnja izobraženosti, spreminjajo se kompetence 
ter vrednotenje delovnih mest. Naraščanje tako 
števila novih primerov kronično bolnih kot tudi 
skupnega števila vseh pacientov povečuje breme 
za slovenski sistem zdravstvenega varstva na pri-
marnem in seveda tudi na sekundarnem ter ter-
ciarnem nivoju. Vse to je nevarnost za slabšanje 
tudi delovnega in razvojnega potenciala družbe 
(prehitro upokojevanje, absentizem, slabša pro-
duktivnost, …), za sistem pa pomeni vse večje fi-
nančne obremenitve. Demografske spremembe, 
razvoj novih tehnologij (tudi biotehnologije) in 
čezmejno zdravstveno varstvo pa so lahko tudi 
priložnosti za inovacije in ustvarjanje novih de-
lovnih mest v zdravstvu.
Večja stopnja informiranosti in dostopnosti do 
informacij preko socialnih in internetnih medijev 
povečuje izobraženost prebivalcev in veča skrb 
za lastno zdravje, kar pa v obravnavi vpliva na po-
večan obisk in željo po vplivu na lastno zdravje v 
čim krajšem možnem času. 

Cilj in razvojna vizija slovenskega zdravstva, kot 
tudi naša vizija ter strategija je izboljšanje dosto-
pnosti do kakovostne oskrbe in povečanje zmo-
gljivosti zdravstvene oskrbe skladno s potreba-
mi prebivalcev. Pri tem bo politika države igrala 
zelo pomembno vlogo. Kot največja sekundarna 
ustanova v Sloveniji, ki pa v svoji dejavnosti pose-
ga tudi na terciarni nivo, v luči lažjega in bolj ka-
kovostnega delovanja v tem obdobju računamo 
na uresničitev cilja državne politike, ki govori tudi 
o krepitvi primarne zdravstvene dejavnosti. Le-ta 
je v času, ko je nastajala strategija, nezadostno 
podprta glede na povečane potrebe prebivalcev 
tako v naši regiji kot v Sloveniji, zato so težave na 
sekundarnem nivoju toliko večje. Hkrati računa-
mo tudi na priznavanje našega posebnega statu-
sa, da v delovanju kot tudi v razvoju bolnišnice 
želimo še naprej ostati na zelo  visokem nivoju t.i. 
akademske bolnišnice. Ta zajema poleg pokriva-
nja praktično vseh dejavnosti na sekundarnem 
nivoju tudi mnoge terciarne storitve. Še naprej 
želimo delovati kot učna bolnišnica za vse profile 
zdravstvenega osebja. 
Prostorsko je nadomestna novogradnja za razvoj 
takšne bolnišnice nujen projekt, ki je z jasno ča-
sovnico, kot jo predvideva tudi Nacionalna ra-
zvojna strategija vlade RS iz leta 2018, umeščen v 

strateški dokument SB Celje, z začetkom gradnje 
v letu 2019.

Spremembe so postale stalnica v našem življenju 
in delovanju na vseh področjih. Tako se tudi v naši 
organizaciji moramo prilagajati vsem  izzivom, ki 
jih področje zdravstva nosi s sabo.  »Inovativnost« 
znotraj sprememb pa je zmožnost povezati vsak 
trenutek tudi svoje stare, dragocene izkušnje in 
ustvariti iz njih nekaj novega. Ta zmožnost izhaja 
iz več izkušenj ali pa več razmišljanja o svojih izku-
šnjah. Nasprotnica napredka je tako rutina, moč 
navade, ki nas lahko zadržuje na mestu oziroma 
vodi k nazadovanju. Zato smo lahko posredniki 
inovacij vsi, vsak dan. In inovacija v organizaciji, 
še posebno stabilni, ni nujno vedno nekaj nove-
ga in velikega; so lahko vsakodnevni mali koraki, 
ki vodijo k lastnemu napredku in s tem napredku 
celotne organizacije. 

Verjamem, da bosta strateški razvojni načrt naše 
bolnišnice 2019–2025 in zapisana vizija dobra 
podlaga za odličen nadaljnji razvoj  SB Celje; za 
bolnike, zaradi katerih smo tukaj, za zaposlene, ki 
bodo pri svojem delu lahko še naprej osebno ra-
stli in se uveljavljali ter za nadaljnje odlično sode-
lovanje SB Celje v slovenskem in širšem prostoru 
zdravstva na sploh.

Direktorica SB Celje
mag. Margareta Guček Zakošek

V ospredje smo postavili 
skrb za zagotavljanje ce-
lovite, kakovostne in var-
ne zdravstvene obravna-
ve bolnic in bolnikov na 
našem področju in tudi 
izven njega. Ob tem smo 
upoštevali vizijo in cilje, ki 
izhajajo iz nacionalnega 
dokumenta o planu zdra-

vstvenega varstva, in vključili že dosežen stro-
kovni razvoj na številnih medicinskih področjih, 
ki marsikje presegajo sekundarni nivo zdravstve-
nega varstva. 

Na strokovnem področju so se priprave za izdela-
vo dokumenta začele v decembru 2016, ko smo 
se na enem mestu zbrali predstavniki vseh medi-
cinskih oddelkov in vodstev nemedicinskih služb, 
predstavili stanje na posameznih enotah, tako 
prednosti kot slabosti in tveganja, ter predlagali 



6 TO JE SBC

cilje za prihodnost. Pri tem smo uspeli doseči veli-
ko stopnjo enotnosti. Z zamikom in ob upošteva-
nju nekaterih popravkov, ki so posledica razvoja 
stroke ter potreb bolnic in bolnikov, smo v drugi 
polovici leta 2018, ob nekoliko spremenjeni me-
todologiji izdelave strategije, delo dokončali.

Pri izdelavi strateških načrtov smo upoštevali spre-
menjene demografske okoliščine, ki pomembno 
vplivajo na celotno zdravstvo v Republiki Slove-
niji, pa tudi uvajanje novih metod diagnostike in 
zdravljenja. Pri tem je v Splošni bolnišnici Celje v 
ospredju problematika prostorske neustreznos-
ti več kot polovice vseh namestitvenih zmoglji-
vosti. Ustrezen odgovor na ta izziv je lahko samo 
realizacija projekta nadomestne novogradnje, ki 
je tako vključena kot nujen pogoj za razvoj šte-
vilnih medicinskih oddelkov v bolnišnici. Ob tem 
posebej izpostavljamo potrebo po izpolnjevanju 
predvidenih terminskih načrtov, saj načrtovanje 
gradnje in opremljanja v več fazah pomembno 
vpliva na doseganje zastavljenih ciljev v tej strate-
giji. Poleg izboljšanih razmer za namestitev naših 
bolnic in bolnikov pridobimo možnost za bolj var-
no in kakovostno oskrbo, boljše delovne razmere 
za zaposlene, z združevanjem posameznih enot 
omogočimo bolj učinkovite delovne procese in 
izpolnimo pogoje za načrtovane strokovne širitve.

Seveda ob že navedenih ciljih nikakor ne pozab-
ljamo na največjo vrednost bolnišnice – naše 
sodelavke in sodelavce. Vzpostaviti želimo sti-
mulativne delovne razmere, omogočati  karierni 
razvoj posameznikov in skupin, seveda v skladu 
s skupnimi cilji. Zagotovili bomo bolj učinkovito 
organizacijo dela in na vsa področja uvedli ka-
zalnike kakovosti, ki bodo predstavljali ogledalo 
posameznih oddelkov in bolnišnice kot celote. 
Ker nove metode zdravljenja vedno bolj brišejo 
meje med posameznimi medicinskimi strokami 
oziroma jih povezujejo in delajo soodvisne pri 
zdravstveni obravnavi, bomo nadaljevali z uvaja-
njem procesne obravnave bolnic in bolnikov. To 
zahtevajo tudi sociodemografske  spremembe 
in zdravstveno breme prebivalstva. Ob tem pa 
posebej izpostavljamo potrebo po zagotavlja-
nju nujno potrebnih informacijskih rešitev, ki kot 
takšne bistveno vplivajo na možnost analitične-
ga pristopa, ki je v sodobnih delovnih razmerah 
predpogoj za učinkovito planiranje in vodenje.

Predstavljen strateški načrt je tudi osnova za nuj-
no posodabljanje medicinske opreme, viri za nje-

no obnavljanje pa so izrazito premajhni za dose-
ganje želenih standardov. Z usmeritvijo v skupne 
cilje pa lahko, ob zagotavljanju stabilnih razmer 
poslovanja in seveda doseganju skupnih ciljev, 
zagotovimo izboljšanje stanja na tem področju in 
s tem dosežemo nadaljnji strokovni razvoj, ki je 
predstavljen v tem dokumentu.

Končni cilj je seveda stabilna, cenjena, zaupanja 
vredna osrednja zdravstvena ustanova v Savinjski 
regiji, ki zagotavlja ustrezno raven zdravstvenih 
storitev in deluje kot vezni člen med primarnim in 
terciarnim nivojem, na del katerega tudi posega.

Strokovni direktor SB Celje
asist. mag. Franc Vindišar, dr. med.

Razvojna strategija dejav-
nosti zdravstvene nege je 
usmerjena v zadovoljeva-
nje potreb pacientov in 
zaposlenih ob spremenje-
nih demografskih pogojih. 
Pojem dolgoživa družba je 
tisti, ki bo narekoval naše 
delo. Pri tem moramo biti 

osredotočeni na starajočo se populacijo pacien-
tov, ki imajo istočasno več problemov, ki jih je 
treba celovito reševati. Vsekakor moramo poskr-
beti za aktivno vlogo ter dostojanstvo pacientov 
v procesu bolnišnične oskrbe. Z uvajanjem novih 
oblik dela, uporabo novih pripomočkov in mate-
rialov bomo sledili razvoju stroke in s tem izbolj-
šali oskrbo pacientov. 
Demografski trendi ne bodo prizanesli niti za-
poslenim, zato v tem strateškem obdobju priča-
kujemo, da bomo morali prilagoditi delo starej-
ši populaciji zaposlenih in nenazadnje menjavi 
generacij. Zato potrebujemo širok nabor znanj, 
spretnosti in veščin, ki jih lahko dobimo in nadgra-
dimo le s sodelovanjem in seveda fleksibilnostjo. 
Z učenjem tako na delovnem mestu kot drugje 
bomo pridobili vse tisto, kar bo omogočalo za-
dovoljevanje potreb pacientov in zaposlenih. Ne 
smemo pozabiti, da smo s svojim delom in odno-
som zgled generacijam, ki prihajajo. Takšno zdra-
vstveno nego, kot jo izvajamo, bomo dobili nazaj.

Pomočnica direktorice za zdravstveno nego
mag. Hilda Maze
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UVAJANJE STRATEGIJE RAZVOJA 
ZDRAVSTVENE NEGE V PRAKSO – 
NAČRT FLEKSIBILNOSTI ZAPOSLENIH 
Mag. Hilda Maze
Področje zdravstvene nege

V Strategiji razvoja Splošne bolnišnice Celje za ob-
dobje 2019–2025 smo za področje zdravstvene 
nege zapisali, da imamo velik delež visoko usposob-
ljenega kadra, vendar zaposleni premalo prehajajo 
med oddelki, kar ima za posledico premajhno po-
znavanje drugih strokovnih področij. 

18. aprila smo se dobili na 
moderiranem srečanju 

»Bodimo sami spre-
memba, ki jo hoče-
mo – soustvarimo jo 
skupaj, ker znamo in 
zmoremo«. Ko smo 
razmišljalo o fleksibil-

nosti medicinskih se-
ster, smo prišli do skle-

pa, da imamo lep primer 
in izkušnje iz epidemije gripe 

v februarju. Medicinske sestre so epidemijo videle 
različno.  Zapisali smo naslednje izjave:
• olajšanje na internističnih oddelkih, ker se je 

končno pokazala luč na koncu tunela z organizi-
ranim pristopom, pomočjo in sodelovanjem;

• predstavitev problema s hitro odzivnostjo, fleksi-
bilnostjo, organizacijo in 24-urno dosegljivostjo 
koordinatork;

• izmenjava znanj in izkušenj, kirurške medicinske 
sestre so se usposabljale na internistiki in obra-
tno;

• skrb, občudovanje, kako zmorete (tisti, ki gredo 
v drugo okolje);

• zelo stresno, obremenjujoče ob prevzemanju 
drugih kirurških pacientov;

• zmeda, negotovost, panika, strah in iskanje reši-
tev.

Zaključek je bil, da zmoremo, znamo, hočemo, smo 
pripravljeni na naslednje nujno stanje. Pomembna 
je pravilna predstavitev problema, kar bomo pre-

nesli kot dobro prakso v naš vsakdan. V ta namen 
pripravljamo načrt delovanja in organiziranja zdra-
vstvene nege, če se gripa ali podobna izredna situ-
acija ponovi.
V nadaljevanju srečanja smo podrobneje opredelili 
fleksibilnost znotraj oddelka in med oddelki. Znot-
raj oddelka si želimo skoraj 100-odstotno fleksibil-
nost (ambulanta–oddelek), razen tam, kjer je delo 
popolnoma različno, kot so npr. funkcionalne dia-
gnostike, dializa, ... Pri zdravstvenih tehnikih je mo-
goča 100-odstotna zamenljivost, pri diplomiranih 
medicinskih sestrah znotraj področja 90- do 95-od-
stotna in med področji 70- do 80-odstotna. 
Koristi fleksibilnosti za paciente so celostna obrav-
nava in oskrba, ker imajo medicinske sestre več spe-
cialnih znanj, in s tem večja varnost.
Koristi fleksibilnosti za zaposlene so lažja organiza-
cija dela, možnost izrabe letnega dopusta, širjenje 
socialne mreže, povezanost, širši pogled na stroko 
in delo ter odkrivanje slepih peg na lastnem oddel-
ku. Zaposleni dobijo uvid v problematiko na drugih 
oddelkih in njihove težave, kar vodi v spoštovanje 

»Koristi fleksibilnosti za paciente so celostna obrav-
nava in oskrba, ker imajo medicinske sestre več spe-
cialnih znanj, in s tem večja varnost.«

»Imamo velik delež 
starejših zaposlenih, ki imajo 

sicer v nekem deležu določene 
fizične omejitve, imajo pa tudi 

neprecenljive delovne izkušnje, za 
katere bi bila neizmerna škoda, 

če jih ne bi delili z mlajšimi.«
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dela drugih. Velikokrat je prav nepo-
znavanje dela drugih razlog za raz-
mišljanje, da se drugje ne dela ali 
vsaj ne tako trdo kot na matičnem 
oddelku.
Pri načrtovanju fleksibilnosti smo 
se soočili s štirimi izzivi. Prvi izziv 
je, da nimamo izdelane strategije, 
kako usposobiti zaposlene za dolgo-
ročno fleksibilnost, zato moramo prip-
raviti načrt usposabljanja. Drugi izziv je, 
da vsi še niso »kupili« fleksibilnosti. Vzrok temu 
je nezaupanje v nove sodelavce, ozka specializacija, 
ohranjanje položaja v svojem okolju, podcenjeva-
nje novih obrazov. Rešitev vidimo v posredovanju 
pozitivnih učinkov dobrih praks med vse sodelav-
ce. Tretji izziv predstavlja odpor starejših, ki jih je 
strah sprememb. Možne rešitve tega problema so v 
predstavitvi koristi kroženja za povečanje fleksibil-
nosti. 

Mlajši, ki že imajo izkušnje s kroženjem, le-te 
predstavijo starejšim. Na kroženje bomo najprej 
poslali tiste, ki so izkazali pripravljenost. Vsaki me-
dicinski sestri na kroženju bomo zagotovili mentor-
ja. Četrti izziv je stres, ki bi ga lahko čutili zaposleni, 
če bi fleksibilnost uvedli od danes na jutri in brez 
tehtnega premisleka. V ta namen bomo vpeljali fle-
ksibilnost kot stalno obliko dela, vsako leto bomo 
povečevali število zaposlenih, vključenih v krože-
nje, nov kader bomo v fleksibilnost uvajali načrtno. 
Glavna medicinska sestra oddelka bo spremila de-
lavca na drug oddelek. Zaposleni morajo za uspo-
sobljenost za delo na več deloviščih dobiti pohvalo. 
Ob pojmu fleksibilnosti se nedvomno pojavlja-
jo tudi dvomi, zadržki in strahovi. Sodelujoči na 
delavnici so izrazili naslednje: strah, da delavci po 
kroženju ostanejo na drugem oddelku, upiranje 
fleksibilnosti, saj lahko delavci odgovorijo z bolniš-
kim staležem, kako velike so koristi v primerjavi z 

vložkom – na kakšen način to izme-
riti. Eden izmed predlogov je bil, da 

oblikujemo mobilni tim. 
V nadaljevanju smo opredeli-
li načrt kroženja. S kroženjem 
bomo pričeli 15. septembra 2019, 
trajalo bo en mesec. Vsaki ose-

bi na kroženju bo določen urnik, 
program kroženja pa bo določen 

na osnovi vsebin in postopkov, ki smo 
jih določili za uvajanje novo zaposlenih. 

Vsak delavec na kroženju bo izpolnil evalvacij-
ski vprašalnik. V letu 2019 bomo izpeljali 20 kroženj 
diplomiranih in srednjih medicinskih sester. Proces 
bomo pričeli kot izmenjavo para med oddelki in 
seveda prva kroženja opredelili kot pilotni projekt. 
Težko je namreč predvideti dejavnike, če se s tem v 
takšnem obsegu še nikoli nismo srečali. Na kroženje 
bomo poslali delavce, ki imajo več kot štiri leta de-
lovne dobe, kar pomeni, da imajo na matičnem od-
delku že določene izkušnje. Iz kroženja bodo izvzeti 
delavci z omejitvami zaradi bolezni in starejši od 55 
let. Pred pričetkom bomo na oddelčnih sestankih 
informirali vse zaposlene. 

Določili smo možne pare za kroženje:
• Oddelek za žilno kirurgijo – Oddelek za angiolo-

gijo, endokrinologijo in revmatologijo
• Pediatrični urgentni center – Otroški oddelek
• Urgentni center – Oddelek za hematologijo in 

onkologijo
• Nevrološki oddelek – Oddelek za ortopedijo in 

športne poškodbe
• Centralni operacijski blok – Sterilizacija
• Travmatološki oddelek – Oddelek za infekcijske 

bolezni in vročinska stanja
• Oddelek za interno intenzivno medicino – Odsek 

intenzivne medicine kirurških strok – Oddelek za 
anesteziologijo

• Otroški oddelek kirurških strok – ORL
• Kardiološki oddelek – Oddelek za kirurgijo roke 

in plastiko
• Oddelek za bolezni prebavil – Oddelek za sploš-

no in abdominalno kirurgijo

»S kroženjem bomo pričeli 15. septembra 2019, 
trajalo bo en mesec. Vsaki osebi na kroženju bo do-
ločen urnik, program kroženja pa bo določen na 
osnovi vsebin in postopkov, ki smo jih določili za 
uvajanje novo zaposlenih. Vsak delavec na krože-
nju bo izpolnil evalvacijski vprašalnik. V letu 2019 
bomo izpeljali 20 kroženj diplomiranih in srednjih 
medicinskih sester.«

»Koristi fleksibilnosti 
za zaposlene so lažja 

organizacija dela, možnost 
izrabe letnega dopusta, širjenje 

socialne mreže, povezanost, 
širši pogled na stroko in delo 
ter odkrivanje slepih peg na 

lastnem oddelku.«
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Moderirano srečanje zaposlenih v zdravstveni negi

Pare smo sestavljali na podlagi nekih skupnih vse-
bin, pa naj bodo te iz strokovnega ali organizacijske-

ga področja. Srednje medicinske sestre bodo imele 
v svojem programu usposabljanja zajeta opazova-
nja pacientov na posameznem strokovnem podro-
čju in izvedbo postopkov. Diplomirane medicinske 
sestre bodo imele v programu poleg opazovanja 
pacientov zajete specifične posege. 
Načrt fleksibilnoti je lahko naš odgovor na vse bolj 
očitno pomanjkanje kadra. Ne želimo si, da bi mora-
li pričeti zapirati oddelke in s tem onemogočiti pa-
cientom dostop do zdravstvene oskrbe. Predvsem 
manjši oddelki so namreč že danes problem – ko 
pride samo do treh odsotnosti zaradi bolniških sta-
ležev, če se temu pridružijo še odhodi, je situacija 
lahko brezizhodna.

SPREMEMBE ORGANIZIRANOSTI 
BOLNIŠNICE
Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav. 
Splošno kadrovsko pravni sektor

V okviru sanacijskega programa za zagotovitev 
uravnoteženega poslovanja izvajamo tudi ukrep 
in  aktivnosti za posodobitev organiziranosti delo-
vanja bolnišnice. Analiza stanja, ki je bila v skladu z 
usmeritvami Ministrstva za zdravje in sanacijskega 
odbora pripravljena v začetni fazi izvajanja sanacije, 
je namreč pokazala, da ima SB Celje zelo razvejano 
organizacijsko strukturo, ki brez upoštevanja sana-
cijske uprave obsega tri osnovne nivoje vodenja. Na 
prvem nivoju, ki ga predstavljajo medicinska pod-
ročja, za nezdravstveni del pa sektorji, smo imeli 
13 organizacijskih enot, na drugem, kamor sodijo 
medicinski oddelki in nemedicinske službe 63, na 
tretjem, sem spadajo medicinski odseki, na nezdra-
vstvenem delu pa referati, pa kar 111 organizacij-

skih enot. Za številne organi-
zacijske enote, predvsem 

na tretjem nivoju vo-
denja, je bilo ugoto-
vljeno, da sploh niso 
aktivne, ali v njih 
sploh ne poteka lo-
čen delovni proces, 

v nekaterih organiza-
cijskih enotah je šte-

vilo zaposlenih manjše 

od 5 delavcev. Organizacijske enote na področju 
zdravstvene dejavnosti imajo praviloma dve od-
govorni osebi – zdravnika in medicinsko sestro, kar 
vodi do velikega števila vodij. Ob uvedbi sanacije 
smo imeli v bolnišnici 112 zaposlenih s položajnim 
dodatkom in 51 delavcev na vodstvenih delovnih 
mestih. V procesu prenove organizacijske strukture 
je bilo treba zagotoviti večjo povezanost sistema 
organizacije ter razmejiti in okrepiti odgovornost 
vodij (predstojniki, glavne sestre, vodje sektorjev in 
služb) za poslovanje.

»Sprememba 
organizacijske 

strukture je bila izvedena 
na podlagi analize in v skladu 

z usmeritvami sanacijskega 
odbora, ki določajo, da mora 
biti organizacijska struktura 

ciljno usmerjena, vodenje 
in upravljanje pa 
poenostavljeno.”
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Osnovni akt, ki ureja organiziranost bolnišnice, je Pra-
vilnik o organiziranosti in organizaciji dela v Splošni 
bolnišnici Celje. V mesecu aprilu 2019 smo s spreje-
mom sprememb Pravilnika o organiziranosti in orga-
nizaciji dela v SB Celje zaključili drugo fazo izvedbe 
sanacijske aktivnosti v okviru sanacijskega ukrepa 
Postavitev nove organizacijske strukture bolnišnice, 
s spremembo Navodila o izvajanju neprekinjenega 
zdravstvenega varstva pa pričeli z izvajanjem nepre-
kinjenega zdravstvenega varstva v obliki rednega in 
nadurnega dela namesto dežurstva.  

Spremembe Pravilnika o organiziranosti 
in organizaciji dela v SB Celje 
Sprememba organizacijske strukture je bila izve-
dena na podlagi analize in v skladu z usmeritvami 
sanacijskega odbora, ki določajo, da mora biti or-
ganizacijska struktura ciljno usmerjena, vodenje in 
upravljanje pa poenostavljeno. Linija odločanja naj 
se skrajša z namenom zagotavljanja transparentne 
in izboljšane obojestranke komunikacije na vseh 
ravneh, pri tem pa je pogoj za organizacijsko enoto 
vsaj 10 zaposlenih, pogoj za vodenje in obstoj orga-
nizacijske enote pa je vodenje ljudi in ne vodenje 
področja ali aparatur. Kot primer dobre prakse na 
področju organiziranosti je bil na zadnjem sestanku 
vodstva bolnšnice in sanacijskega odbora izpostav-
ljen primer Splošne bolnišnice Novo mesto. 

S prvo spremembo pravilnika, ki je bila uveljavljena 
19. 11. 2018, je bil preoblikovan nemedicnski del, z 
drugo spremembo Pravilnika o organiziranosti in 
organizaciji dela, ki je v veljavi od 11. 4. 2019 dalje, 
pa tudi medicinski del Splošne bolnišnice Celje. 

Spremembe modela organiziranosti so na področju 
pristojnosti koordinatorjev in predstojnikov medi-
cinskih oddelkov, organiziranosti direkcije, organi-
ziranosti medicinskega dela z zmanjšanjem števila 
organizacijskih enot na 3. nivoju vodenja, vključu-
jejo pa tudi določilo o zvočnem snemanju delov-
nih sestankov, kolegijev in posvetovalnih organov 
ter manjše posamične vsebinske in nomotehnične 

spremembe v celotnem besedilu, ki dodatno raz-
mejujejo pristojnosti in naloge na nivoju organiza-
cijskih enot in vodenja. 

Ginekološko-porodniški oddelek, ki je do sedaj 
deloval tudi kot ločeno medicinsko področje, po 
novem  deluje kot oddelek v okviru operativnega 
medicinskega področja, Otroški oddelek, ki je hkra-
ti predstavljal Pediatrično medicinsko področje, pa 
sedaj deluje v okviru neoperativnega medicinskega 
področja. 

V celoti je reorganizirano Raziskovalno razvojno me-
dicinsko področje, katerega dejavnost je prenesena 
na Službo za raziskovalno dejavnost in koordinacijo 
izobraževanja medicinskega dela, ki deluje v okviru 
direkcije pod vodstvom strokovnega direktorja. 

Sprememba je tudi pri koordinatorjih, ki sta po no-
vem samo dva. Delo na operativnem medicinskem 
področju povezuje koordinator operativnega medi-
cinskega področja, delo internističnih in infekcijske-
ga oddelka na neoperativnem področju pa koordi-
nator internističnih oddelkov. 

Ob uveljavitvi zadnje spremembe Pravilnika o or-
ganiziranosti in organizaciji dela je bila pripravlje-
na  tudi analiza števila OE in vodstvenih delavcev, 
iz katere izhaja, da je število organizacijskih enot 
zmanjšano v skladu s cilji tega ukrepa. Na prvem in 
drugem nivoju vodenja so ukinjene po tri organi-
zacijske enote, na tretjem pa kar 63 enot (odsekov 
in referatov). Kjer je bilo to glede na sprejete spre-
membe potrebno, smo zaposlenim ponudili v skle-
nitev nove pogodbe o zaposlitvi. 

Sprememba organizacije neprekinjenega 
zdravstvenega varstva
S 1. 6. 2019 v bolnišnici prehajamo na nov model za-
gotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, 
po katerem je zagotavljanje neprekinjenega zdra-

»Ob uveljavitvi zadnje spremembe Pravilnika o or-
ganiziranosti in organizaciji dela je bila pripravlje-
na  tudi analiza števila OE in vodstvenih delavcev, 
iz katere izhaja, da je število organizacijskih enot 
zmanjšano v skladu s cilji tega ukrepa. Na prvem in 
drugem nivoju vodenja so ukinjene po tri organiza-
cijske enote, na tretjem pa kar 63 enot (odsekov in 
referatov).«
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vstvenega varstva obravnavano in vrednoteno kot 
redno ali nadurno delo. S tem so uresničene dolgo-
letne zahteve sindikata FIDES po takšni obravnavi 
dela v neprekinjenem zdravstvenem varstvu in tudi 
zahteve ostalih sindikatov. Čistopis Navodila o za-
gotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva 
V 2.0 z veljavnostjo od 1. 6. 2019 dalje vključuje 
spremembo vrednotenja NZV samo za zdravnike, 
v pripravi pa je nova  verzija navodila s spremem-
bo, s katero bo uveljavljena sprememba organiza-

Donacija humanitarnega društva Enostavno pomagam
Humanitarno društvo Enostavno 
pomagam je lani ustanovilo sklad 
za nakup potrebnih specialnih 
sredstev za porodnišnico Splošne 
bolnišnice Celje, v katerem je s po-
močjo številnih donatorjev zbralo 
28.250 evrov. Denarna sredstva so 
bila v dogovoru z vodstvom Gi-
nekološko-porodniškega oddelka 
porabljena za nakup UZ aparata 
za obravnavo nosečnic v prostorih 
porodnega bloka, s čimer je ures-
ničen tudi osnovni cilj organiza-
torjev humanitarnega projekta. Ti 
so s svojim prispevkom želeli otro-
kom omogočiti varnejši in prijet-
nejši prihod na svet, porodnišnici 
pa pomagati, da ostane sodobna 
zdravstvena ustanova. 
Društvo je bolnišnici doniralo UZ aparat proizvajalca Mindray, model DC 70 X insight, z abdominalno 
in transvaginalno UZ sondo ter vso potrebno programsko opremo za porodništvo in ginekologijo. Gre 
za sodoben UZ aparat z visoko ločljivostnim LCD monitorjem in dodatnim, na dotik občutljivim upravl-
jalnim zaslonom, ki omogoča enostavno in hitro izbiro načina dela oz. programov. Aparat z vso našteto 
opremo je stal 24.400 evrov.
V porodništvu je UZ diagnostika nepogrešljiva! Donirani UZ aparat, ki že pridno služi svojemu name-
nu, na oddelku uporabljajo izključno v sprejemni ambulanti porodne sobe, kjer opravljajo kontrolne 
preglede in sprejeme v porodno sobo ali na oddelek (dnevno obravnavajo okrog 20 do 30 nosečnic) 
in v porodni sobi  ob različnih postopkih pred porodom in po njem ter ob izvajanju zunanjih obratov 
pri medenični vstavi. UZ aparat v porodni sobi mora biti na voljo neprekinjeno, vse dni v letu, ne samo 
pri obravnavi in preiskavah zdravih nosečnic, ampak tudi zaradi diagnostike nujnih stanj in zapletov v 
porodništvu.

S preostankom denarja, ki je ostal po nakupu UZ aparata, je društvo Enostavno pomagam kupilo še 930 
kosov oblačil za novorojenčke, odejic in tetra pleničk slovenskega proizvajalca, ki zagotavlja vse potreb-
ne standarde kakovosti in varnosti za najmlajše. Skupni znesek donacije za oblačila znaša 3.850 evrov.    

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

cije in vrednotenja  neprekinjenega zdravstvenega 
varstva tudi za druge zdravstvene delavce in sode-
lavce.   

Zdravstveni sistem, pacienti in zaposleni postavljajo 
sanacijski upravi vedno nove naloge in izzive. Spre-
memba organiziranost in organizacije dela je zago-
tovo eden izmed ključnih odgovorov in ukrepov, ki 
so v pristojnosti vodstva in tudi naša odgovornost, 
zato jih lahko pričakujemo tudi v bodoče. 

Člani društva Enostavno pomagam ob predaji donacije mag. Jakobu Korenu
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Radiološki oddelek je dobil nov angiograf Siemens 
Artis Q, ki predstavlja najnovejšo generacijo tovr-
stnih aparatov in omogoča številne tehnološko do-
vršene posege. Minimalno invazivne posege zdaj 
na njem izvajajo vseh pet delovnih dni v tednu, po-
leg povečanega obsega dela pa je področje razširilo 
tudi nabor samih intervencij. 

PREDAJA NOVEGA KORONAROGRAFA 
IN ANGIOGRAFA
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Konec lanskega in v začetku letošnjega leta sta se 
zaključila dva investicijska projekta Ministrstva za 
zdravje v diagnostične naprave, ki jih za opravljanje 
svoje dejavnosti potrebuje naša bolnišnica. Ministr-
stvo za zdravje je nabavilo aparaturi v skupni vred-
nosti 2,027 mio evrov, bolnišnica pa je financirala 
gradbeno obrtniška instalacijska dela za pripravo 
prostora v vrednosti skoraj 1 mio evrov.

S simboličnim prerezom traku je nove aparature tokrat pre-
dala mag. Simona Hribar Motore, ki na Ministrstvu za zdravje 

vodi Sektor za investicije in javna naročila 

Nov koronarograf

Slavnosti so se udeležili tudi člani civilne iniciative, ki je spro-
žila donacijsko akcijo za nakup prvega tovrstnega aparata v 
naši bolnišnici

Nov angiograf je skupaj z dodatnim izobraževanjem in uspo-
sabljanjem zaposlenih, ki delajo z njim, intervencijski radiolo-
giji prinesel velik strokovni razvoj
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Poleg zahtevnejših znotrajžilnih posegov zdaj op-
ravljajo tudi nežilne posege na sečilih in žolčnih iz-
vodilih. 

Tudi nov koronarograf Philips Azzurion je eden 
tehnološko najnovejših tovrstnih aparatov. Poleg 
drugih prednosti, ki jih prinaša tehnološka izpopol-
njenost aparata, je zelo pomembno to, da bo izva-
janje posegov na njem potekalo z bistveno manj 
rentgenskega sevanja. To je pomembno predvsem 
za osebje, ki z aparatom dela iz dneva v dan.

Nova aparata smo tako 17. maja še slovesno predali 
namenu.  

Mladostna svežina, barvit repertoar in ubrani glasovi Noneta 
Gimnazije Celje – Center so polepšali slavnostno prireditev  

PRIZNANJE STANDARDA MEDICINSKE 
REHABILITACIJE NA SEKUNDARNEM 
NIVOJU 
Prim. asist. mag. Lidija Plaskan, dr. med.
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

Oddelek za medicinsko rehabili-
tacijo Splošne bolnišnice Celje v 
letošnjem letu praznuje 70 let or-
ganizirane strokovne fizioterapije 
na kirurških oddelkih in 60 let am-
bulantne fizioterapije.
V vsem tem času smo kot mozaik 
gradili in dopolnjevali strokovno 
pot, krepili medsebojno sodelo-
vanje in spoštovanje v uspešno 
zgodbo dobrega timskega dela, 
ki je prepoznana tudi v širšem 
prostoru.

Naša usmeritev je bila, je in bo 
zgodnja medicinska rehabilitaci-
ja, ki smo jo ves čas nadgrajevali 
v skladu s sodobnimi metodami 
in tehnikami rehabilitacije ter v 
sodelovanju z drugimi strokami 
naše bolnišnice in izven nje.     

Rehabilitacijska medicina pred-
stavlja tretji steber medicine, 
ki pomembno prispeva k izidu 
zdravljenja pacientov po različnih 
poškodbah in obolenjih. Gre za 
proces aktivnega sodelovanja pa-
cienta in ne zgolj pasivno okreva-
nje, kar lahko odločilno vpliva na 
končni funkcijski izid.

Oddelek za medicinsko rehabili-
tacijo Splošne bolnišnice Celje že 
vsa leta opravlja zgodnjo in nada-
ljevalno medicinsko rehabilitacijo 
pacientov z najtežjimi okvarami 

gibalnega sistema (poškodbe, 
bolezni) in vsemi ostalimi pato-
logijami (amputacije, možganska 
kap, multipla skleroza, Parkinso-
nova bolezen, periferne živčne 
okvare, centralna motorična pri-
zadetost v sklopu cerebralne pa-
ralize, nezgodne možganske po-
škodbe, sindrom kritično bolnih, 
stanja po transplantacijah, polira-
dikulonevritisi, …).

Izvajamo programe, ki so edin-

»Rehabilitacijska 
medicina predstavlja 

tretji steber medicine, ki 
pomembno prispeva k izidu 

zdravljenja pacientov po 
različnih poškodbah in 

obolenjih.«

»Izvajamo programe, ki so edin-
stveni v slovenskem prostoru. V 
letu 1989 je pričela z delom am-
bulanta za otroke s centralno 
motorično prizadetostjo, ki je še 
danes edina tovrstna bolnišnič-
na specialistična ambulanta v 
Sloveniji.«
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stveni v slovenskem prostoru. 
V letu 1989 je pričela z delom 
ambulanta za otroke s centralno 
motorično prizadetostjo, ki je še 
danes edina tovrstna bolnišnič-
na specialistična ambulanta v 
Sloveniji. V tej ambulanti redno 
spremljamo otroke zaradi prila-
gajanja programov (re)habilitaci-
je ter prepoznavanja, spremljanja 
in zdravljenja sekundarnih defor-
macij.  

Leta 1990 smo kot prvi bolnišnič-
ni oddelek za medicinsko rehabi-
litacijo – in še vedno edini – v Slo-
veniji uvedli zgodnjo protetično 
rehabilitacijo po amputacijah na 
spodnjih udih s pomočjo pnev-
matskega pripomočka za hojo oz. 
pnevmatske šolske proteze (PŠP). 
Ta oblika rehabilitacije omogoča 
pacientom ohranjanje centralne 
sheme hoje, hitrejše oblikovanje 
krna in boljšo fizično pripravlje-
nost na dokončno protetično os-
krbo.

Od vsega začetka se ukvarjamo z 
diagnostiko in rehabilitacijo pe-
rifernih živčnih okvar in pri tem 
uspešno sodelujemo s klinič-
nim oddelkom za nevrokirurgijo 
UKC Ljubljana, v zadnjih letih pa 
predvsem s kliničnim oddelkom 
za plastično in rekonstruktivno 
kirurgijo UKC Ljubljana. S trdim 
delom in aktivnim sodelovanjem 
pacientov dosegamo zelo dobre 
rezultate, na katere smo izjemno 
ponosni.

V ta okvir spada tudi rehabilita-
cija pacientov s periferno ohro-
melostjo obraznih mišic (okvara 
obraznega živca), ki jo izvajamo 
po lastnem protokolu, ki smo ga 
razvili v tesnem sodelovanju z na-
šim ORL oddelkom. 

Velik izziv predstavljajo pacien-
ti po politravmah in sklepnih ali 
prisklepnih zlomih, ki prav tako 
potrebujejo intenzivno, dolgo-
trajno rehabilitacijsko obravna-
vo, ki je ključna za dober končni 
funkcijski izid.
Utečeni so programi po artropla-
stiki kolka, kolena in ramena ter 
po rekonstrukciji sprednje križne 
vezi in rotatorne manšete.

Imamo delovno terapijo, ki je nu-
jen sestavni del obravnave paci-
entov z resnejšimi poškodbami 
ali boleznimi zgornjega uda. V 
delovni terapiji izdelujemo 
vse vrste statičnih in 
dinamičnih ortoz za 
zgornji ud, kom-
presijska oblačila 
in drobne ortot-
ske pripomoč-
ke, ki bistveno 
olajšajo vsako-
dnevne življenj-
ske aktivnosti in 

Individualna obravnava pacientov

izboljšajo kakovost življenja. Op-
ravljamo tudi ambulantno nevro 
delovno terapijo in nevrofizio-
terapijo za paciente z različnimi 
nevrološkimi okvarami.

Smo pooblaščeni izvajalci kro-
ženja specializantov fizikalne in 
rehabilitacijske medicine, ortope-
dije, splošne kirurgije in revma-
tologije ter izbirnega programa 
sekundariata, prav tako pa tudi 
kliničnega usposabljanja študen-
tov fizioterapije ter pripravništva 
iz fizioterapije in delovne terapije.

Kljub temu, da vseskozi opravlja-
mo rehabilitacijo najzahtevnejših 
pacientov, smo imeli s strani plač-
nika (ZZZS) priznan le primarni 
nivo obravnave – kot vse fiziotera-
pije v zdravstvenih domovih, zdra-
viliščih ter zasebniki (s koncesijo 
ali brez) in zaradi tega kar nekaj 

neplačanih enkratnih stori-
tev. Dvajset let smo se 

trudili za priznanje 
standarda medi-
cinske rehabilita-
cije na sekundar-
nem nivoju, ki jo 
dejansko že ves 
čas izvajamo, in 

vedno ostali pra-
znih rok.

»Leta 1990 smo kot prvi bolni-
šnični oddelek za medicinsko 
rehabilitacijo – in še vedno edi-
ni – v Sloveniji uvedli zgodnjo 
protetično rehabilitacijo po am-
putacijah na spodnjih udih s po-
močjo pnevmatskega pripomoč-
ka za hojo oz. pnevmatske šolske 
proteze (PŠP).«

»V delovni terapiji 
izdelujemo vse vrste 

statičnih in dinamičnih ortoz 
za zgornji ud, kompresijska 
oblačila in drobne ortotske 

pripomočke, ki bistveno olajšajo 
vsakodnevne življenjske 
aktivnosti in izboljšajo 

kakovost življenja.«
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V letošnjem letu nam je standard 
medicinske rehabilitacije vendar-
le uspelo pridobiti. 
Veseli smo priznanja za delo, ki 
smo ga opravili, in možnosti, da 
naprej razvijamo stroko na ustre-
znem nivoju.

Priznanje standarda medicinske 
rehabilitacije pomeni veliko do-
dano vrednost obravnavi naših 
pacientov, saj bodo imeli mož-
nost neposrednega nadaljevanja 
rehabilitacije po odpustu iz bolni-
šnice ali po ambulantni oskrbi.

Zavedamo se, da je priznanje 
standarda medicinske rehabilita-
cije hkrati tudi velika obveza za 
nadaljnje delo, smo pa iskreno 
veseli, da smo ga po dolgih letih 
prizadevanj dosegli prav ob čas-
titljivi obletnici oddelka.  

VAJA EVAKUACIJE 
Robert Vodušek, dipl. var. inž. 
Referat za varstvo pri delu

Gasilci poklicne gasilske enote Celje so 28. maja ob 
9.05 prejeli klic v sili. Glas na drugi strani zveze je 
javil, da na oddelku za infekcijske bolezni in vročin-
ska stanja gori, da je glavno stopnišče zadimljeno in 
neprehodno, da je oddelek poln nepokretnih paci-
entov, in da bodo nemudoma pričeli evakuacijo iz 
objekta. 

Tako se je pričela vaja evakuacije iz objekta v pri-
meru požara. Vajo smo skupaj s poklicno gasilsko 
enoto Celje in Gasilsko zvezo Celje organizirali z na-
menom, da preverimo usposobljenost bolnišnične-
ga osebja za ukrepanje v primeru požara, vodenje, 
operativno delovanje ter sodelovanje med osebjem 
in silami za zaščito, reševanje in pomoč pri reševa-
nju v primeru večjega požara na objektu SBC. Pose-
ben poudarek bo na evakuaciji večjega števila ne-
pokretnih in gibalno oviranih pacientov. 
Vaje evakuacije iz objektov naše bolnišnice izvaja-
mo vsako leto, tako smo letos pomislili na oddelek 

za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Pri načrto-
vanju vaje nas je najbolj skrbel podatek, da je odde-
lek praktično zaseden in se v njem vsak dan zdravi 
35–40 pacientov, od tega 25–30 nepokretnih. Rav-
no slednje nam je postavilo vprašanje, kako bi iz-
vedli evakuacijo pacientov in zaposlenih v primeru 
požara.  

Prvo evakuacijo je začelo izvajati osebje samo

Priprava pacienta na evakuacijo z dvigalom
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22, so pričeli horizontalno evakuacijo nepokretnih 
pacientov v drugi del objekta, stran od dima in og-
nja. Nalogo odgovorne osebe za evakuacijo je takoj 
prevzela Maja Drolc Golob, dr. med. Skupaj z ekipo 
medicinskih sester na oddelku so v drugi del stav-
be evakuirali vseh 27 nepokretnih pacientov v zgolj 
10 minutah. Pet minut po pričetku evakuacije je bil 
aktiviran tudi štab civilne zaščite SBC, ki je nadziral 
usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in 
pomoč ter pridobival podatke s terena. Vzporedno 
so v štabu potekale vse aktivnosti in priprave za ne-
moteno bolnišnično oskrbo vseh evakuiranih paci-
entov.
V tem času so že prispeli gasilci, ki so pričeli z gaše-
njem požara in evakuacijo pacientov po stopnicah 
iz objekta na prosto in nato v urgentni center. Vodja 
intervencije je odredil evakuacijo najbolj ogroženih 
pacientov s pomočjo gasilske ploščadi, ki je prireje-
na za prenos ležečih oseb. Pri tem so, v sodelovanju 
s SNMP, evakuirali iz objekta štiri paciente. Zadnja 
oseba je bila iz objekta evakuirana ob 9.57 uri, ko je 
bila vaja tudi uradno končana.

 Na vaji so sodelovali: zaposleni na oddelku za in-
fekcijske bolezni in vročinska stanja, telefonska 
centrala SBC, služba nujne medicinske pomoči, 
štab civilne zaščite Splošne bolnišnice Celje, teh-
nične službe, urgentni center, vodstvo bolnišnice, 
poklicna gasilska enota Celje s 15 poklicnimi gasilci, 
Gasilska zveza Celje s 56 prostovoljnimi gasilci (11 
prostovoljnih gasilskih društev) drugi zaposleni kot 
markerji in srednja zdravstvena šola Celje z dijaki. 
Vajo so opazovali in ocenjevali tudi predstavniki 
policije, Uprave RS za zaščito in reševanje in civilne 
zaščite Mestne občine Celje.

POTEK VAJE
Ob 9.05 je medicinska sestra v pritličju opazila, da 
je glavno stopnišče popolnoma zadimljeno zaradi 
požara, ki se je širil iz kletnih prostorov, kjer je prišlo 
do požara na elektro omari. Zaposleni so ugotovili, 
da požara ni moč pogasiti, zato so z glasnimi vzkli-
ki »POŽAR« začeli z obveščanjem vseh v objektu. 
Takoj po klicu na 112 in telefonsko centralo na št. 

Evakuacija z dvigalom

Na pomoč so prišli tudi prostovoljni gasilci

Po alarmu se zbral Štab civilne zaščite SBC

Osebje Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja se je 
odlično izkazalo
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Zbor vseh udeležencev po uspešnem zaključku vaje

ZAKLJUČEK
Iz vaje je bilo razvidno, kako zelo pomembna je vlo-
ga zaposlenih in odgovornih oseb za izvajanje eva-
kuacije, saj je predvsem od njih odvisen čas, ki ga 
porabijo za evakuacijo pacientov. Za hitrejšo evaku-
acijo iz objekta bomo morali najti sistemske rešit-
ve, s katerimi se bo v prihodnje ukvarjal štab civilne 
zaščite SBC. Na vaji je bilo na obrazih zaposlenih 
videti, da čutijo veliko odgovornost do pacientov. 

Sami priznajo, da so se v vajo zelo vživeli. Tudi sami 
so nekaj pacientov prinesli iz objekta z lastnimi ro-
kami, vendar bi bilo veliko lažje in hitreje, če bi ime-
li nosila, ki so jih sicer gasilci pripeljali 20 minut po 
pričetku požara. 
V smislu preverjanja usposobljenosti in pripravlje-
nosti vseh sodelujočih je vaja uspela. Bi bilo 52 mi-
nut, ki so jih porabili za evakuacijo dovolj, če bi rdeči 
petelin res prišel v hišo?

Svetovni dan zdravja 2019

Ob svetovnem dnevu zdravja, ki smo ga 
obeležili 7. aprila, je Svetovna zdravstve-
na organizacija pod geslom Zdravje za 
vse v ospredje postavila zagotavljanje 
univerzalne dostopnosti do zdravstve-
nega varstva in zdravja. Zdravje je ena iz-
med temeljnih človekovih pravic, zato je 
izjemno pomembno, da vsem omogoči-
mo dostopnost do zdravstvenih storitev, 
s čimer prispevamo tudi k zmanjševanju 
neenakosti v zdravju. Zdravstveno stan-
je pomembno vpliva tudi na stopnjo za-
dovoljstva z življenjem, ki ga lahko izbol-
jšamo z zdravim življenjskim slogom. 
MO Celje je tako letos že deseto leto 
zapovrstjo praznik obeležila s številnimi 
aktivnostmi, namenjenimi osveščanju javnosti o pomenu zdravega načina življenja. Od 1. do 6. aprila 
so moči združile vse službe, tako javne kot zasebne, amaterske in profesionalne, vladne in nevladne 
in pripravile strokovni posvet, predavanja, izobraževanja, predstavitve in druge vodene aktivnosti. Na 
osrednji prireditvi v mestnem središču se je z ekipo nujne medicinske pomoči in reševalnim vozilom 
predstavila tudi naša bolnišnica. 

Super je bilo pokukati v notranjost rešilca
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za obravnavo teh pacientov. Od-
delek za plastično in rekonstruk-
tivno kirurgijo ter kirurgijo roke 
je močno omejil načrtovani pro-
gram dela, svoje paciente pa pre-
mestil na druge kirurške oddelke. 
Dermatovenerološki oddelek in 
Oddelek za plastično in rekon-
struktivno kirurgijo ter kirurgijo 
roke sta se tako za dober teden 
spremenila v »gripa« oddelka, 
internistični oddelki in Oddelek 
za infekcijske bolezni in vročin-
ska stanja niso opravljali nenuj-
nih ambulantnih specialističnih 
pregledov, omejen je bil tudi del 
nenujnega operativnega progra-
ma nekaterih drugih kirurških od-
delkov. 

Poleg dodatnega prostora za 
internistiko so izredne razmere 
zahtevale tudi krepitev ekip zdra-
vstvenega osebja, premeščanje 
zaposlenih med bolnišničnimi 
oddelki, pa tudi odreditev nad-
urnega dela in kakšen preklic 
rednega letnega dopusta. V leto-
šnjem letu smo v bolnišnici z la-

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

Vsako leto se v začetku leta v bol-
nišnici srečamo z večjim številom 
pacientov, ki potrebujejo hospi-
talizacijo zaradi zapletov, ki jih 
prinašajo gripa in druga virusna 
obolenja. V letošnjem letu pa smo 
na zdravljenje v bolnišnico morali 
sprejeti tako veliko število paci-
entov, obolelih z gripo in gripi 
podobnimi obolenji, da so bili vsi 
internistični oddelki in Oddelek 
za infekcijske bolezni in vročinska 
stanja povsem polni. Sredi febru-
arja je tako moral strokovni direk-
tor za teden dni razglasiti  rume-
ni alarm po sistemu obravnave 
množičnih nesreč in sprejeti vrsto 
ukrepov, s katerimi se je bolnišni-
ca odzvala na povečane potrebe 
po bolniških posteljah. 

Novim razmeram smo se prilago-
dili z notranjimi reorganizacijski-
mi ukrepi, ki so močno posegli 
v običajno delovanje nekaterih 
bolnišničnih oddelkov, vendar 
smo lahko le na tak način zagoto-
vili zadosten obseg tako prostor-
skih zmogljivosti kot tudi osebja 

boratorijskimi preiskavami  gripo 
potrdili pri 655 pacientih, ki so 
bili v ambulantni ali v hospitalni 
obravnavi. Od teh je bilo 329 pa-
cientov hospitaliziranih. V tednu 
z največjo stopnjo hospitalizacije 
pacientov z respiratornimi obole-
nji in gripo je bil povprečni dnev-
ni stalež v bolnišnici 31 pacientov 
z gripo. Za primerjavo – v obdob-
ju epidemije gripe v letu 2018 je 
bil največji povprečni dnevni sta-
lež 13 pacientov z gripo. Vzročno 
povezavo med smrtjo in gripo oz. 
obolenji, ki so se razvila iz gripe, 
smo letos ugotovili pri 10 pacien-
tih. Eden izmed njih je bil srednjih 
let in brez pomembnih spremlja-
jočih bolezni. 

Z veliko dobre volje, prilagajanja, 
požrtvovalnosti in razumevanja 
vseh smo letošnji »napad« viroz 
uspešno prestali. Vsem zaposle-
nim zato iskrena hvala!

Šala
Načrt za dopust

Se pogovarjata dva prijatelja, 
pa pravi prvi: “Janez, si že na-
redil kakšen načrt za dopust?”
Janez: “Ne, čemu bi ga? Moja 
žena določi, kam bomo šli, 
moj šef določi, kdaj bomo šli, 
in moja banka določi, kako 
dolgo bomo na dopustu!”
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PRVA OBLETNICA PRESEJALNEGA 
CENTRA PROGRAMA DORA 
NA RADIOLOŠKEM ODDELKU SB CELJE
Nataša Pfeifer, dipl. inž. rad. teh.
Radiološki oddelek

V sredini preteklega decembra smo slavile tudi 
»Dorice«, kakor nas radi poimenujejo sodelavci z 
matičnega oddelka. Naša ekipa je 18. 12. 2018 obe-
ležila prvo obletnico delovanja. Po odprtju prvega 
presejalnega centra programa DORA na celjskem 
območju je sledilo tako imenovano prilagoditveno 
obdobje. V tem času smo se srečevale z izzivi oza-
veščanja o napotitvah na preventivno mamografijo 
– tako z zdravniki, ki so na preiskavo napotili prei-
skovanke, kot tudi s preiskovankami, ki so bile do 
nedavnega vajene preiskavo opraviti v bolnišnici ali 
drugih okolnih zdravstvenih zavodih. DORA je na-
mreč državni presejalni program za zgodnje odkri-
vanje raka dojk, ki v Sloveniji deluje že od leta 2008 
in je v lanskem letu uspel zagotoviti aktivno vablje-
nje vseh ustreznih žensk (v program spadajo vse na 
videz zdrave ženske v starosti 50–69 let s stalnim 
prebivališčem v Sloveniji) v vseh območnih enotah 
ZZZS po Sloveniji. Poleg DORE v Sloveniji delujeta 
še dva presejalna programa za raka, ZORA (rak ma-
terničnega vratu) in SVIT (rak debelega črevesa in 
danke). 

V našem presejalnem centru DORA smo v obdob-
ju od 18. 12. 2017 do 19. 12. 2018 skupaj opravile 
4.847 mamografij. Od tega je bilo 214 žensk pova-
bljenih na dodatno obravnavo v presejalno diagno-
stični center programa DORA na Onkološkem inšti-
tutu Ljubljana. Pri 33 (ta številka še ni končna, ker 
so nekatere ženske še v obravnavi) je bil odkrit rak 
na dojki, večinoma na začetni stopnji, ko je zdravlje-
nje lahko zelo uspešno. Skupno je bilo v programu 
DORA (celotna Slovenija) v letu 2018 opravljenih 
90.171 mamografij, na dodatno obravnavo pova-
bljenih okoli 2.600 žensk in pri 544 odkrit rak dojke. 
Skupna udeležba žensk je bila do konca leta 2018 
74,3-odstotna, v našem centru pa 74,5-odstotna.
Naš tim trenutno sestavlja šest radioloških inženirk, 
v kratkem pa se nam bo po opravljenem strokovnem 
izobraževanju pridružila še ena. Znotraj tima se po 
najboljših močeh trudimo, da napravimo tehnično 
kakovostne slike, ki nato zdravnikom radiologom 
omogočajo ustrezno diagnostično oceno. Prav tako 
se trudimo za strokoven in prijazen odnos do prei-

Tim radioloških inženirk presejalnega programa DORA SB 
Celje: (z leve proti desni) Patricija Jakšić, Rebeka Lipar, Kim 

Goručan, Martina Klančar, Nataša Pfeifer in vodja naše ekipe 
ga. Melita Sotlar). Ob 10. obletnici presejalnega programa DORA (Hotel Union 

Ljubljana, maj 2018).
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skovank, ki pridejo v našo enoto slikanja s ciljem, da 
bi jim ne glede na intimno in včasih malo neprije-
tno preiskavo omogočile dobro izkušnjo obiska pri 
nas. Delo od nas zahteva tako fizično kot  psihično 
pripravo preiskovanke ter medsebojno sodelovanje 
in pomoč pri izvedbi. Mislim, da smo postale dober 
tim, ki se rad druži tudi izven bolnišničnih zidov, kar 
pa nam je samo v pomoč, da bomo dobro sodelo-
vale še naprej.

Ob tej priložnosti bi se lepo zahvalile celotnemu 
kolektivu DORA v Ljubljani za vso podporo in stro-
kovno pomoč ter prijetno sodelovanje in pa seveda 
vsem ženskam, ki so se udeležile programa DORA 
v SB Celje, ter tako odgovorno poskrbele za svoje 
zdravje. Vabilo pa velja tudi v prihodnje. Vzemite 
si čas za obisk pri nas, me pa vam obljubimo, da se 
bomo še naprej trudile za strokovnost in tehnično 
dovršenost slik, ter vam pomagale, da boste uspeš-
no opravile preiskavo.

S prijaznimi pozdravi. 
Kolektiv presejalnega centra programa DORA – 
enota Splošne bolnišnice Celje.

Dorice se rade družimo tudi v prostem času (slika je nastala ob 
ogledu oddaje Zvezde plešejo).

Kosilo ob zaključku leta 2018 ter prvi obletnici delovanja.

NEKAJ ZAPISOV IZ NAŠE 

KNJIGE VTISOV

»Prijazna beseda, nasmeh na ustnicah je velikega 
pomena in malo truda zahteva. Hvala za povabilo 
in uspešno delo še naprej!«

 ga. Milena S.

»Ste ljudje z Veliko začetnico! Hvala za prijaznost in 
vsemu osebju želim vse dobro.« 

ga. Marija P.

»Presenečenje nad vsem, kako poteka delo mladih 
dam, HVALA VAM. Počutila sem se zopet kot žen-
ska, kot mama, ne tako kot v nekaterih ambulan-
tah, kjer smo po 60. letu samo še številke. Vsem v 
programu DORA Hvala in še uspešno naprej.« 

ga. Majda S.

»Hvaležna sem za tako prijazen sprejem v ordina-
cijo DORA, ter tako prijazno čuteč pregled. Iskrena 
hvala vam in vse dobro vam želim.« 

ga. Jožica

»Hvala za prijaznost. Ko bi bili vsi zdr. ljudje tako 
prijazni bi bilo manj bolezni. Še enkrat HVALA.« 

ga. K.

»Zelo prijazno in ustrežljivo osebje. Takšne si v 
bolnišnici lahko samo želimo. Počnejo tudi, kar ni 
njihova naloga. Še enkrat najlepša hvala za vse in 
veliko zdravja vam želim.« 

ga. Irena

»TOČNO OB DOLOČENI URI NA VRSTI, SESTRE IN 
OSEBJE VREDNO VSE POHVALE. VZGLED OSTA-
LIM ODDELKOM V BOLNICI BI SI MORALI VZETI PO 
DORI. HVALA!!!« 

ga. J. K.

»Srčna hvala za prijaznost in strokovnost! Veliko 
pomeni…« 

ga. P. S.
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PRIDOBIVANJE MLADIH BODOČIH 
KRVODAJALCEV
Vojka Krobat, dipl. m. s., Bojana Kotnik, dipl. m. s., Tanja Mlakar-Koprivc, dipl. m. s., Damjan Škorc, mag. zdr. nege, Janja Pajk, dr. med.
Transfuzijski center

Transfuzijski center Splošne bolnišnice Celje si sku-
paj z Območnim združenjem Rdečega križa Celje že 
vrsto let prizadeva motivirati celjske srednješolce 
za darovanje krvi za potrebe pacientov. To počne z 
organiziranim in sistematičnim zdravstveno-vzgoj-
nim delom z dijaki tretjih letnikov srednjih šol, s ka-
terim je začel že v šolskem letu 1995/96. Statistike 
zadnjih let kažejo, da se je skoraj 55 % dijakov, ki 
so sodelovali v projektu, ob nastopu polnoletnosti 
odločilo za krvodajalstvo.  

Projekt »Dan odprtih vrat Transfuzijskega centra 
Celje«, ki je rezultat sodelovanja Transfuzijskega 
centra SB Celje in Območnega združenja Rdečega 
križa Celje (OZRK Celje), se je pričel v šolskem letu 
1995/96. Vodstvo OZRK Celje je projekt predložilo 
aktivu ravnateljev celjskih srednjih šol s prošnjo, da 
odobrijo zdravstveno-vzgojno delo z dijaki tretjih 
letnikov v obsegu dveh šolskih ur. Namen projekta 
je motivirati dijake za krvodajalstvo potem, ko pos-
tanejo polnoletni. 

Projekt je bil sprejet ter uvrščen med obvezne iz-
birne vsebine in njegovo izvajanje se je pričelo. Od 
takrat OZRK Celje vsako šolsko leto pripravi termin-
ski plan učnih srečanj za promocijo krvodajalstva 
za posamezno srednjo šolo, prav tako tudi načrt 
krvodajalskih akcij za 4. letnike oz. za vse dijake, ki 

so polnoletni. Oba časovna načrta odobrijo in po-
trdijo ravnatelji celjskih srednjih šol. Vsaka srednja 
šola imenuje profesorja – mentorja Rdečega križa, 
ki na šoli usmerja dejavnosti s področja zdravstvene 
vzgoje, krvodajalstva ipd. 

Zdravstveno-vzgojni program traja dve šolski uri. 
V tem času mentorji iz transfuzijskega centra naše 
bolnišnice dijake seznanijo s pomenom krvodajal-
stva, potekom odvzema krvi, s predelavo in končno 
pripravo krvi za bolnike, s pomenom transfuzije 
ter z zdravstveno preventivo za zagotavljanje var-
ne krvi. V drugem delu pa dijake tudi osveščajo o 
nalezljivih boleznih, ki se lahko prenašajo s krvjo, o 
presejalnem testiranju ter darovanju organov in o 
drogah. Predavatelji za boljšo predstavitev vsebin 
uporabljajo tudi avdiovizualna sredstva, plakate, 
zloženke in sodoben računalniški sistem. Dijaki se 
v tem času aktivno vključujejo s svojimi mnenji in 
vprašanji. V šolskem letu 1999/2000 je bil uveden 
tudi test s šestnajstimi vprašanji, ki se nanašajo na 
predstavljeno temo, s katerim preverimo razumeva-
nje podanih vsebin. Dijaki rešujejo test neposredno 
po učnem srečanju, na koncu napišejo svoje mne-
nje, vtise in predloge. Namen tega testa je še dodat-
no motivirati dijake k sodelovanju in k razmišljanju 
o darovanju krvi. Srednješolska generacija namreč 
predstavlja velik krvodajalski potencial, od katerega 
bo odvisna prihodnost krvodajalstva v Sloveniji.

Tanja Mlakar Koprivc med predavanjem na eni izmed celjskih 
srednjih šol

Dijaki med reševanjem testa
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V nadaljevanju je nekaj mnenj dijakov:
»Predavanje je zelo zanimivo in poučno, veliko sem 
novega izvedela, tako bom lahko še bolj pozorna na 
določene stvari.«
»Zanimivo, ker boš mogoče nekoč sam potreboval 
kri.«
»Vsi podatki, ki smo jih izvedeli, so pomembni za zdra-
vo življenje.«
»Predavanje mi je bilo všeč, mislim, da je dobro, da 
mladi slišimo o tem, tako lahko postanemo bodoči 
krvodajalci in se izognemo okužbi.«
»Zelo pametno, saj smo tako še bolj seznanjeni z ne-
varnostmi, ki se nam lahko pripetijo, ko smo najmanj 
pozorni.«
»Predavanje se mi je zdelo zanimivo, dobro je vzpod-
bujati mlade h krvodajalstvu in pomoči sočloveku.«
»Se mi zdi zelo koristno, da se ljudje seznanijo z načini, 
kako pomagati ljudem in darovati kri.«
»Zelo zanimivo, poučno in vsebinsko dobro razloženo. 
To znanje je potrebno imeti kot bodoči krvodajalec.«

Še nekaj statistik. Od šolskega leta 2008/09 do 
2015/16 je bilo v projekt promocije krvodajalstva 
vključenih skupaj 7.532 dijakov tretjih letnikov sre-
dnjih šol. Skoraj 55 % dijakov, ki so v tem obdobju 
sodelovali v projektu, se je ob polnoletnosti odloči-
lo za krvodajalstvo. 

Tabela in graf: Število dijakov, vključenih v projekt in število dijakov, ki so ob polnoletnosti postali krvodajalci 
v obdobju 2008/09–2015/16  
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Število dijakov, vključenih v predavanja in število dijakov, ki 
po predavanjih postanejo krvodajalci

Dijaki vključeni v projekt Dijaki krvodajalci

Šolsko leto 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Skupaj

Št. dijakov, 
vključenih v 
projekt

1258 1091 1023 1126 1027 785 685 537 7532

Št. dijakov 
krvodajalcev 868 828 641 348 599 381 325 146 4136

% v projekt 
vključenih 
dijakov, ki 
postanejo 
krvodajalci

69,00 75,89 62,66 30,91 58,33 48,54 47,45 27,19 54,91
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ANKETA O ZADOVOLJSTVU PACIENTOV 
V ČASU BIVANJA V BOLNIŠNICI
Mag. Hilda Maze
Področje zdravstvene nege

V letošnjem letu smo prenovili anketni vprašalnik 
za preverjanje zadovoljstva pacientov v času biva-
nja v bolnišnici.  Sanacijski odbor je v oceni analize 
delovanja bolnišnice preteklo leto predlagal, naj bo 
anketa oblikovana tako, da bo omogočala numerič-
no primerjavo med leti. Odločili smo se za petsto-
penjsko Likertovo lestvico in bili pri vsebini pozorni 
predvsem na to, da je populacija pacientov čedalje 
starejša, kar pomeni, da mora biti anketa razumljiva 
in enostavna za izpolnjevanje. 
Anketa je potekala med 25. 3. in 19. 4. 2019. Sodelo-
valo je 18 oddelkov. Razdelili smo 700 vprašalnikov 
in dobili vrnjenih 678 (96 %), kar je približno enako 
kot prejšnje leta. Sodelovalo je 46,7 % moških, 52,1 
% žensk, 1,2 % spola ni navedlo.

Oskrba s perilom
V času vašega bivanja v bolniš-
nici je bilo na voljo dovolj:

Povprečna 
vrednost

Osebnega perila 
(pižama, copati,…)

3,9

Posteljnega perila 
(rjuhe, brisače,…)

4,0

Kot je razvidno iz rezultatov, je bilo perila po nji-
hovi oceni delno dovolj, kar pravzaprav ni nič pre-
senetljivega, saj se vsakodnevno soočamo s po-
manjkanjem. Natančnejšo razporeditev odgovorov 
prikazuje spodnji graf.

Pomanjkanje perila je nikoli izpeta tema. V zadnjem 
času je zaradi tega čedalje več pritožb pacientov. 
Kljub temu, da smo perilo čipirali, problema nismo 
rešili. Sistem nadzora omogoča uvid v količino izda-
nega perila po oddelkih ter količino, ki se z oddel-
kov vrne v pralnico. Podatki kažejo, da se z določe-
nih delovišč večja količina nikoli ne vrne v ponovno 
pranje. Iz tega lahko sklepamo, da je odtujevanja še 
vedno preveč. V komentarjih so pacienti še zapisali: 
neudobne postelje in vzglavniki; ni bilo perila in bri-
sač; posteljnina in spalne srajce čiste, ampak v zelo 
slabem stanju, raztrgane, …    
       
Seznanitev z informacijami ob sprejemu 
na oddelek 
Ob sprejemu na bolniški 
oddelek so me v celoti 
seznanili s

Povprečna 
vrednost

Hišnim redom 4,3
Časom vizite na oddelku 4,3
Časom obiskov 4,5
Pravicami in dolžnostmi, ki jih 
imam kot pacient

4,2

Povprečna ocena odgovorov pri posameznih trdi-
tvah kaže, da vsi pacienti niso vedno seznanjeni s 
potrebnimi informacijami. Podrobnejša analiza je 
prikazana v spodnjem grafu.



24 TO JE SBC
Pacienti sploh niso bili seznanjeni s hišnim redom v 6,7 
% ter pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo kot pacienti 
v 7,74 %. Slednje bomo vsekakor morali izboljšati.

Prehrana
Ocena zadovoljstva s prehrano Povprečna 

vrednost
S kakovostjo obroka (temperatura, 
priprava) sem bil zadovoljen

4,1

Prehrana je bila prilagojena mojim  
potrebam (količina, raznolikost, 
okusnost)

4,5

Prehrana je prilagojena moji dieti 4,7
Obroki so bili časovno primerno 
razporejeni (zajtrk, kosilo, večerja)

4,6

Trije pacienti na vprašanje niso odgovorili. Še naj-
manj zadovoljni so bili s kakovostjo obroka, kar so 
izrazili tudi v svojih komentarjih: večerja bi lahko 
bila malo kasneje; hrana zelo okusna, mogoče ne 
tako raznolika (3 dni goveja juha); hrana ni okusna; 
hrana je katastrofalna – brez okusa, večerja so samo 
juhe – imam tekočinsko omejitev, večerja bi lahko 
bila nekoliko kasneje, … Prehrano so po drugi strani 
nekateri tudi pohvalili. 

Čiščenje
Ocena zadovoljstva s čistočo v 
bolnišnici

Povprečna 
vrednost

Bolniška soba 4,3
Stranišče 4,2
Kopalnica 4,2

Povprečna ocena čiščenja kaže, da so bili pacienti z 
njim zadovoljni.

Iz analize je razvidno, da je bila le polovica pacientov 
popolnoma zadovoljna, in da je druga polovica bila 
na oceni 3 ali 4. V komentarjih so zapisali, da bi lahko 
bilo čiščenje sanitarij bolj pogosto, boljša higiena v 
bolniški sobi, natančnejše čiščenje kljuk na vratih, …

Bivalno okolje
Ocena zadovoljstva z bivalnim 
okoljem na oddelku

Povprečna 
vrednost

Klicno napravo sem imel na 
dosegu roke

4,9

Bolniška postelja je bila udobna 4,3
Na razpolago sem imel dovolj 
sanitarij

4,8

Temperatura v bolniški sobi je bila 
primerna

4,7

Pripomočke: telefon, pripomočke 
za hojo, … sem imel na dosegu 
roke.

4,8

Ocene kažejo, da so bili pacienti na splošno zado-
voljni z bivalnim okoljem. 

Popolnoma nezadovoljnih z bolniško posteljo je 
bilo 27 pacientov, kar so izrazili tudi z negativnimi 
komentarji, kot so: škripajoče postelje in zasta-
rele postelje. Motila so jih odprta vrata, dotrajana 
oprema in pohištvo, stranišče predaleč od bolniške 
sobe, …

Obravnava medicinskih sester
Ocena zadovoljstva z obravnavo 
medicinskih sester

Povprečna 
vrednost

Medicinske sestre so me 
obravnavale vljudno in spoštljivo

4,9

Medicinske sestre so se na moj klic 
odzvale hitro

4,9

Na vprašanja, ki sem jih zastavil 
medicinskim sestram, sem dobil 
odgovore na meni razumljiv način.

4,9
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Medicinske sestre so mi zagotovile 
zasebnost pri pogovoru, viziti in 
opravljanju posegov.

4,8

Medicinska sestra se je v času, ko 
je izvajala obravnavo pri meni, 
posvečala samo meni.

4,9

Medicinske sestre so mi nudile 
pomoč, ko sem jih prosil.

4,9

Rezultati kažejo, da so bili pacienti zadovoljni z 
obravnavo medicinskih sester, saj so ocene resnič-
no visoke. 

Tako kot pri vseh področjih je tudi tukaj 2,83 % pa-
cientov ocenilo, da ni bilo vedno poskrbljeno za nji-
hovo zasebnost ter pri 8,4 % le včasih. 

Obravnava zdravnikov
Ocena zadovoljstva z obravnavo 
zdravnikov

Povprečna 
vrednost

Zdravniki so me obravnavali 
vljudno in spoštljivo

4,8

Na vprašanja, ki sem jih zastavil 
zdravniku, sem dobil odgovore na 
meni razumljiv način

4,7

Če me je kaj skrbelo ali sem se česa 
bal, sem se o tem lahko pogovoril z 
zdravnikom

4,7

Zdravnik mi je pred posegi ali 
preiskavami na razumljiv način 
razložil poseg ali preiskavo in 
možne zaplete

4,8

Zdravnik mi je zagotovil zasebnost 
pri pogovoru, viziti in opravljanju 
posegov

4,7

Povprečna ocena zadovoljstva pacientov z obrav-
navo zdravnikov je visoka. Natančnejšo razporedi-
tev odgovorov prikazuje spodnji graf.

Ocene kažejo, da bo treba več pozornosti nameniti 
zagotavljanju zasebnosti pri obravnavi pacientov in 
podajanju dodatnih informacij.

Podajanje informacij in pritožbe
Ocena zadovoljstva z 
obravnavo pritožb in 
podajanjem informacij

Povprečna 
vrednost

Sem imel občutek, da moje 
pritožbe zdravniki in medicinske 
sestre jemljejo resno

4,5

Svojci so se lahko pogovorili z 
mojim zdravnikom

4,6

Osebje je zagotovilo zasebnost 
mojim svojcem pri podajanju 
informacij

4,7

Povprečna vrednost posameznih trditev je dokaj vi-
soka.

Navodila ob odpustu
Prejeta navodila ob odpustu iz 
bolnišnice

Odstotek

Ustna 15,6
Pisna 6,9
Ustna in pisna 71,4
Jih nisem prejel 0,7
Brez odgovora 5,3

Največ pacientov je dobilo tako pisna kot ustna na-
vodila. Zagotovo bomo morali zmanjšati delež zgolj 
ustnih navodil, saj se zavedamo, da lahko v tem pri-
meru prihaja do največjih težav, ker si človek vsega 
ne zapomni ali presliši pomembno informacijo.
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Skupna ocena bivanja v bolnišnici

Na vprašanje ni odgovorilo 3,8 % pacientov. Za 3,7 
%, ki so bivanje ocenili slabše, pa bomo morali od-
govore iskati na oddelkih, kjer se je to zgodilo.

Na koncu vprašalnika smo, tako kot v prejšnji razli-
čici ankete, postavili dve odprti vprašanji. V prvem 
so imeli pacienti možnost izraziti, kaj jih je v času 
bivanja najbolj motilo. Nekatere stvari smo pri po-
sameznih področjih že predstavili, tiste, ki ne sodijo 
v nobeno zgoraj omenjeno kategorijo, navajamo v 
nadaljevanju: zapletena retorika ob sprejemu – ne-
delja ob 13.00 uri, vsa vrata zaprta, nikogar ni bilo 
možno kaj vprašati (javite se v kopalnici)!??; glede 
na kratek poseg, ki sem ga imela, je bilo čakanje iz-
redno dolgo; pogrešal avtomat za vodo na hodniku; 

     

0,1 % 0,1 % 3,5 % 29,4 % 63,1 % 
 

TV sprejemnik brez daljinca; dolgo čakanje na od-
pustnico; ponoči ni bilo miru po hodniku od vozič-
kov, občutek kot da bi spal zraven železniške proge; 
potrebno je generalno obnoviti komplet oddelek 
tako zunanjost kot notranjost, ter ga narediti stan-
dardom primerno; nočni ropot in moten nočni po-
čitek zaradi glasnih pacientov; ležanje na hodniku; 
sprejem na hodnik 2 dni; mešana bolniška soba (ž, 
m); informacije so se podajale na hodniku ob priso-
tnosti ostalih svojcev, ležečih na oddelku, zdravnik 
večkrat ni bil prisoten v času informacij, …
Razveseljivo je, da so zapisali zelo veliko pozitivnih 
opažanj. Pri tem po številu zapisov posebej izstopa-
ta prijaznost, strokovnost ter dostopnost tako me-
dicinskih sester kot zdravnikov. 

Rojstva v letu 2018 v SB Celje in v Sloveniji

Kot kažejo za zdaj še neuradne statistike 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 
je bilo lani v slovenskih porodnišnicah 
19.123 porodov, kar je tri odstotke manj 
kot leto prej. Število novorojenih otrok v 
Sloveniji upada vse od leta 2011. V letu 
2018 je v primerjavi z letom 2017 padec 
števila porodov zabeležilo kar 11 od 14 
slovenskih porodnišnic.
V naši porodnišnici smo v letu 2018 imeli 
1.723 porodov. Rodilo se je 874 deklic in 
867 dečkov, 18-krat so se rodili dvojčki. 
Luč sveta je tako v naši porodnišnici lani 
ugledalo 1.741 novorojenčkov. Prehod 
starega v novo leto je bil tokrat v porod-
nišnici zelo pester in če kdaj, se je tokrat 
izkazalo, kako nepredvidljivi so napovedani termini za porod. Tik pred polnočjo sta na svet privekala 
dvojčka, deček in deklica, ki ju je na silvestrovo rodila Sintija Jesenko s Planine pri Sevnici. Doma je na 
njun prihod čakalo pet bratcev in sestric. Največja zvezda te noči pa je bila zagotovo Jana, prva sloven-
ska novorojenčica v letu 2019. Tri minute po polnoči jo je rodila Sonja Vahen Drobne z Grobelnega, ki 
je na silvestrovo še delala, zvečer pa so jo presenetili popadki in ob polnoči še dojenčica. Nikamor pa 
se ni mudilo dečku Maksimilijanu, ki se je v letu 2019 v Celju rodil drugi po vrsti. Kar deset dni je po na-
povedanem roku rojstva pustil čakati mamico Julijano Marn iz Celja, preden ga je lahko končno vzela v 
naročje. 
In če se po jutru dan pozna, bo leto 2019 v porodnem bloku naše porodnišnice zelo pestro, saj je 1. ja-
nuarja 2019 na svet v Celju privekalo kar 13 otrok.   

S tradicionalnega novoletnega obiska novorojenčkov in njihovih mamic
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Z ZZZS-JEM SMO SKLENILI NOVO 
POGODBO ZA LETO 2019

Nova pogodba z ZZZS-jem za leto 2019 
prinaša spremembe pri specialističnih 
ambulantah
V začetku junija smo z ZZZS-jem OE Celje sklenili novo 
pogodbo za leto 2019. Sicer smo jo pričeli pripravljati 
že kar nekaj časa pred tem – po sprejemu splošnega 
dogovora 2019, ki je sicer bil v letu 2019 dokončno 
sprejet dokaj zgodaj – 21. 2. 2019. 

Največ sprememb prinaša v 
pogodbenem letu 2019 

program specialističnih 
ambulant, v katerem 

je bilo kot novost 
določeno minimal-
no število prvih 
pregledov na tim. 
S splošnim dogo-

vorom 2019 določe-
no minimalno število 

prvih pregledov na tim 

Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Sektor za finance in računovodstvo

prikazujemo v spodnji 
tabeli. 

Glede na to do-
ločilo je bila tudi 
sklenjena nova 
pogodba. Namen 
določila je skrajše-
vanje čakalnih dob 
na področju specia-
lističnih ambulant. Ka-
kor je razvidno iz tabele, 
minimalno število prvih pregledov na tim ni 
bilo določeno v vseh dejavnostih; kjer to ni bilo do-
ločeno, je bilo upoštevano pravilo realizacije prvih 
pregledov iz preteklega leta in število dogovorjenih 
timov v pogodbi.
Poleg samega načina načrtovanja števila prvih 
pregledov pa je novost tudi načrtovanje in obra-
čunavanje števila ambulantnih točk. Posebej se 
namreč načrtuje in obračunava  število točk za prve 

»Poleg samega 
načina načrtovanja 

števila prvih pregledov pa 
je novost tudi načrtovanje in 

obračunavanje števila ambulantnih 
točk. Posebej se namreč načrtuje in 

obračunava  število točk za prve 
preglede in posebej za ostale 

ambulantne storitve (kon-
trole, diagnostika).«

»Zato je naš prvi cilj, 
da  realiziramo število  

načrtovanih  prvih pregledov, 
ki jih imamo določene v novi 

pogodbi 2019. To je tudi osnovni 
pogoj, da si v letu 2019 zagotovimo 

plačilo celotne vrednosti pogod-
beno načrtovanega prihodka na 

področju specialistične ambu-
lantne dejavnosti.«

Vrsta dejavnosti Podvrsta dejavnosti Naziv Min. število prvih 
pregledov na tim

204 205 Rehabilitacija 2.590
204 207 Fiziatrija 2.230
206 209 Ginekologija 2.100
208 214 Infektologija 4.085
209 215 Internistika 735
209 240 Alergologija 1.320

211 220 Kardiologija in vaskularna 
medicina 930

220 229 Okulistika 2.615
222 231 Ortopedija 3.254
223 232 Otorinolaringologija 2.091
229 239 Pulmologija 1.168
232 249 Revmatologija 1.369
234 251 Splošna kirurgija 1.772
239 257 Urologija 1.190
249 217 Tireologija 1.753

Tabela 1: Minimalno število prvih pregledov v pogodbenem letu 2019
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preglede in posebej za ostale ambulantne storitve 
(kontrole, diagnostika). Glede na to je tudi spreme-
njen obračunski model in pričakujemo, da se bo še 
spreminjal z  Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovo-
ru 2019, ki je v dogovarjanju. Zato je naš prvi cilj, 
da  realiziramo število načrtovanih prvih pregledov, 
ki jih imamo določene v novi pogodbi 2019. To je 
tudi osnovni pogoj, da si v letu 2019 zagotovimo 
plačilo celotne vrednosti pogodbeno načrtovane-
ga prihodka na področju specialistične ambulantne 
dejavnosti. V letu 2019 so se tako  zaostrila obračun-
ska merila za plačilo ambulantne dejavnosti, saj ka-
kor smo že omenili, je treba doseči program prvih 
pregledov s pripadajočim številom točk za prve 
preglede. Če tega ne dosežemo, ima to negativne 
finančne posledice na celoten ambulantni program 
določene dejavnosti. Manjko realizacije števila am-
bulantnih točk iz prvih pregledov se namreč ne da 

nadomestiti s povečanim številom točk iz kontrol-
nih pregledov ali diagnostičnih storitev.  

V tabeli št. 2 tudi prikazujemo načrtovano število 
prvih pregledov v novi pogodbi 2019 v primerjavi 
z realizacijo iz leta 2018. Pri pregledu podatkov iz 
tabele 2  je treba upoštevati, da na načrtovane obi-
ske v letu 2019 vpliva tudi realizacija iz leta 2018 (če 
programi niso bili realizirani, je načrtovano število 
obiskov v 2019 večje), vpliv imajo tudi spremembe 
pri obračunskih modelih (kirurgija) ter spremembe 
v številu načrtovanih timov v 2019 oz. programa 
(psihiatrija).  

Dejavnosti, pri katerih je v skladu s SD 2019 načrto-
vano minimalno število prvih pregledov, so osenče-
ne

Ob pripravi nove pogodbe za 2019 smo ZZZS-ju pre-
dlagali prestrukturiranje programov (tako ambu-
lantnih kot tudi hospitalnih) v višini cca 0,5 mio eur, 
vendar je večino predlogov ZZZS na žalost zavrnil, 
saj je osnovno merilo za odobritev prestrukturiranja 
na strani ZZZS-ja  vzdrževanje  določenih progra-
mov na ravni Slovenije. ZZZS namreč v primeru, da 
mi kot izvajalec ne moremo zagotavljati programa 
na ravni pogodbeno dogovorjenega, najprej ponu-

»Ob pripravi nove pogodbe za 2019 smo ZZZS-ju 
predlagali prestrukturiranje programov (tako am-
bulantnih kot tudi hospitalnih) v višini cca 0,5 mio 
eur, vendar je večino predlogov ZZZS na žalost za-
vrnil, saj je osnovno merilo za odobritev prestruk-
turiranja na strani ZZZS-ja  vzdrževanje  določenih 
programov na ravni Slovenije.«

DEJAVNOST* REALIZACIJA 2018 PLAN 2019 INDEKS PLAN 2019/ 
REALIZACIJA 2018

AMBULANTA ZA ORTOPEDIJO IN ŠP. POŠK. 5.866 6.841 116,6
AMBULANTA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO 8.641 10.769 124,6
FIZIATRIČNA AMBULANTA 1.738 1.848 106,3
GINEKOLOŠKA AMBULANTA 4.569 4.662 102,0
INFEKCIJSKA AMBULANTA 838 1.226 146,2
INTERNISTIČNE AMBULANTE 1.222 1.742 142,5
KARDIOLOGIJA 2.369 4.635 195,7
KIRURŠKE AMBULANTE* 12.138 12.092 99,6
OČESNA AMBULANTA 6.433 6.676 103,8
ODDELEK ZA NUKLEARNO MEDICINO 2.044 1.928 94,3
REVMATOLOŠKA AMBULANTA 1.053 1.053 100,0
UROLOŠKA AMBULANTA 4.283 5.162 120,5
AMBULANTA ČELJUSTNE IN OBRAZNE KRG. 5.315 5.737 107,9
AMBULANTA ZA BOLEZNI DOJK 348 374 107,5
AMBULANTA ZA BOLEZNI PREBAVIL 850 719 84,6
DIABETOLOGIJA IN ENDOKRINOLOGIJA 1.123 1.122 99,9
NEVROLOŠKA AMBULANTE 1.989 2.318 116,5
ONKOLOŠKA AMBULANTA  143 143 100,0
PEDIATRIČNA AMBULANTA 2.274 2.440 107,3
PSIHIATRIČNA AMBULANTA 23 63 272,4

Tabela 2: Načrtovano število prvih pregledov v pogodbi za 2019 v primerjavi z realizacijo 2018
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terije in vene). Poleg teh programov smo v redni 
program pridobili še ambulantne operacije (krčne 
žile, kile). 

Spremembe v novo pogodbo prinašajo tudi pro-
grami, ki so plačani na ravni celotne realizacije. Ti so 
v vsakokratni novi pogodbi planirani na ravni reali-
zacije preteklega leta. V letu 2019 smo pridobili tudi 
nov program medicinske rehabilitacije, ki smo ga 
pričeli izvajati 1. 5. 2019 in ga s tem datumom tudi 
pridobivamo v pogodbeni okvir ZZZS-ja. 

FINANČNI NAČRT 2019

Svet zavoda SB Celje je na svoji tretji izredni seji 8. aprila 2019 sprejel finančni načrt za leto 2019. Kljub 
temu, da prvotno sprejeti sanacijski program v letu 2018 za leto 2019 še ni predvideval uravnoteženega 
poslovanja, pa so nova izhodišča Ministrstva za zdravje za leto 2019 zahtevala, da se poslovni rezultat že 
v letu 2019 uravnoteži. Glede na to je bil tudi pripravljen sprejeti finančni načrt 2019 in predlagana tudi 
novelacija sanacijskega programa.
Finančni načrt 2019 predvideva celotne prihodke v skupni višini 116.009.767 eur, ki so za 8,34 % oz. cca 
8 mio eur višji od realiziranih iz leta 2018. Del rasti prihodkov se odraža kot povišanje cen storitev in je 
posledica rasti stroškov plač v skladu z dogovori s sindikati javnega sektorja (cca 6 mio eur, ZZZS  pa nam 
za leto 2019 priznava tudi inflacijo v višini 2,1 %, kar v cenah storitev v 2018 ni bilo priznano. V skupno 
rast prihodkov je vključena tudi predvidena večja realizacija programov, predvsem akutne obravnave 
ter MR storitev, v višini cca 2 mio eur. 
V navedeni višini 116.009.767 eur so načrtovani tudi celotni odhodki za leto 2019. Za uravnotežen po-
slovni izid je bilo treba načrtovati manjšo rast stroškov kot prihodkov. Tako se skupna načrtovana višina 
celotnih odhodkov v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 povečuje za 4,86 %. 
Za realizacijo finančnega načrta je predvideno izvajanje sanacijskih ukrepov, ki so vključeni v novelaci-
jo sanacijskega programa. Ministrstvo za zdravje nam je že izdalo soglasje na novelacijo sanacijskega 
programa 12. 6. 2019, glede na to pričakujemo tudi izdajo soglasja za finančni načrt 2019.  

POSLOVNI REZULTAT 1–4 2019

V obdobju 1–4 2019 smo dosegli in tudi presegli s finančnim načrtom 2019 predvidene prihodke. Glede 
na povečan program v tem obdobju smo presegli tudi skupno višino linearno načrtovanih stroškov ma-
teriala in stroškov zdravil. Načrtovane prihodke smo presegli za 1,59 %, načrtovane stroške pa za 2,02 %. 
Glede na to razmerje beležimo v obdobju 1–4 2019 presežek odhodkov nad prihodki v ocenjeni višini 
-165.665 eur, kar sicer pomeni 0,42 % izgube v celotnem prihodku. Navedeni rezultat pomeni le oceno 
poslovanja, saj dokončnih prihodkov za obdobje 1–4 2019 s strani ZZZS-ja še nimamo, stroški pa so za-
radi povečanega programa že višji, kot so trenutno obračunani prihodki. Dejstvo pa je, da smo v prvih 
štirih mesecih leta  2019 v skladu z načrti in dinamičnimi plani realizirali zastavljen povečani program, ki 
nam ga bo ZZZS obračunsko priznal v obdobju zmanjšane realizacije v poletnih  mesecih, ko pa bodo 
zaradi zmanjšanega programa predvidoma tudi manjši stroški. 

Mag. Margareta Guček Zakošek
direktorica

»Program akutne obravnave, ki sicer predstavlja ve-
činski delež pogodbe z ZZZS-jem, ostaja v letu 2019 
načeloma na planu iz leta 2018, povečuje pa se na 
račun programov za skrajševanje čakalnih dob, kar 
je bilo že določeno z Aneksom št. 2 k Splošnemu do-
govoru 2018.«

di ta program drugim izvajalcem v regiji, nato pa ga 
ponudi tudi izvajalcem izven matične regije Celje. 
Smo pa uspeli z ZZZS-jem dogovoriti prestrukturi-
ranje v okviru obstoječega programa specialističnih 
ambulant okulistike (povečano število diagnostike 
in zmanjšanje števila ambulant s pregledi). V celoti 
smo tudi prenesli program operacij krčnih žil iz aku-
tne obravnave na način ambulantne obravnave ter 
zmanjšali program mamografij na račun povečanja 
programa ambulante za bolezni dojk.
Program akutne obravnave, ki sicer predstavlja ve-
činski delež pogodbe z ZZZS-jem, ostaja v letu 2019 
načeloma na planu iz leta 2018, povečuje pa se na 
račun programov za skrajševanje čakalnih dob, kar 
je bilo že določeno z Aneksom št. 2 k Splošnemu 
dogovoru 2018. Skupaj smo tako v redno pogodbo 
pridobili 248 posegov (ortopedske operacije – en-
doproteze kolka in kolena, op. halux valgus, opera-
cije kil in žolčnih kamnov, operacije na ožilju – ar-
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TERMINSKI PLAN IZPLAČILA 
NEOBRAČUNANIH NADUR IZ LOČENE 
EVIDENCE OZ. »OBLAKA«
Vesna Lavrič, mag. posl. in fin. ved
Sektor za finance in računovodstvo

Zaposleni v Splošni bolnišnici Celje imajo zaradi ne-
enakomerno razporejenega delovnega časa kljub 
rednim mesečnim izplačilom nadurnega dela večje 
število presežnih ur. Posebej odrejene nadure so iz-
plačane sproti, ostale presežne ure pa lahko zapos-
leni izrabijo v tekočem štirimesečnem obdobju.  Da 
bi to lahko zagotovili, je bila v letu 2018  sprejeta 
odločitev, da presežne ure zaposlenih od 1. 7. 2018 
razdelimo na tekoče, ki obsegajo do 20 ur, in na sta-
re (posameznikovo razliko nad 20 presežnih ur), ki 
smo jih začeli voditi v ločeni evidenci. Vsak zaposle-
ni, ki je imel 30. 6. 2018 več kot 20 presežnih ur, ima 
od takrat naprej na svojem plačilnem listu prikazani 
dve kategoriji presežnih ur, in sicer tekoči dobropis 
ur ter dobropis ur na dan 30. 6. 2018. Te zadnje smo 
zaradi lažjega sporazumevanja poimenovali prese-
žne ure iz »oblaka«.  
Na dan 31. 3. 2019 je bilo v »oblaku« oz. fondu ur 
na dan 30. 6. 2018 skupaj 17.557,70 neobračunanih 
nadur, ki jih je opravilo 764 zaposlenih. Potrebna 
sredstva za izplačilo teh nadur so 282.886,25 € za 
prvi bruto, kar je približno 195.467,51 € neto.
Poslovodni kolegij bolnišnice je 7. maja 2019 na svoji 
49. seji obravnaval predlog načrta za izplačilo neob-
računanih presežnih ur in sprejel sklep, da neobraču-
nane nadure iz dobropisa na dan 30. 6. 2018 izplača-
mo do konca leta 2019. Sredstva za ta namen so bila 
opredeljena v finančnem načrtu za leto 2019.

Dinamika izplačila bo v skladu z likvidnostno 
zmožnostjo bolnišnice v sedmih obrokih, kar bo 
bolnišnico mesečno bremenilo od 42.660,00 € do 
50.585,00 €.
Prvo izplačilo bo opravljeno 10. junija pri majski pla-
či, zadnje pa 10. decembra pri novembrski plači.
Mesečno bo tako izplačano od 2.500 do 3.000 nad-
ur. Pri prvem izplačilu 10. junija bodo vsakemu od 
764 zaposlenih obračunane in izplačane do 4 nad-
ure, odvisno seveda od njegovega števila nadur »v 
oblaku«.  Za izplačilo 3.056 nadur v okviru prvega 
izplačila bo potrebnih 50.585,40 €.

Nadure Št. zap. %
od 0,10 do 4 163 21
od 4,10 do 10 135 18
od 10,10 do 20 166 22
od 20,10 do 40 182 24
od 40,10 do 60 70 9
od 60,10 do 80 29 4
od 80,10 do 99 7 1
od 100 do 775 12 2

764 100

Vrsta izplačila
240     Nadure do 30. 6. 2018

Preglednica števila nadur in števila zaposlenih, ki so 
jih opravili:

V službi za obračun plač je program za plače že do-
polnjen in pripravljen za izplačilo nadur iz »oblaka«, 
kar pomeni, da bodo nadure pravilno črpane iz pro-
grama prisotnosti – Kadris. Prav tako bodo nadure iz 
»oblaka« posebej prikazane na plačilni listi.

Izplačilo teh nadur ne bo bremenilo poslovnega 
rezultata v letu 2019, saj imamo obveznosti že za-
vedene v bilanci stanja – obveznosti do zaposlenih. 
Bodo pa izplačila vplivala na denarni tok bolnišnice 
oziroma na likvidnost. 

Preglednica terminskega izplačila nadur: 
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ZNIŽEVANJE STROŠKOV TISKANJA IN 
FOTOKOPIRANJA V SB CELJE
Mag. Urban Krajcar
Sektor za informatiko, organizacijo in kakovost

Splošna bolnišnica Celja poskuša v okviru sanacije 
racionalizirati stroške tudi na področju tiskanja in 
fotokopiranja. Tako od marca na račun najema mul-
tifunkcijskih naprav poteka proces zmanjševanja 
nakupa tiskalnikov, skenerjev in fotokopirnih stro-
jev, kar prinaša racionalizacijo stroškov, večjo kako-
vost storitev ter boljšo uporabniško izkušnjo.

S procesom smo začeli na upravi, sledila je služba za 
prehrano. V prihodnje se bo proces nadaljeval še v 
drugih službah in na različnih deloviščih. Namesto 
nakupa posameznih kosov strojne opreme, kar za 
sabo prinese tudi visoke stroške popravil, menjavo 
dotrajanih rezervnih delov ter izkoriščenost različ-
nih tipov kartuš in tonerjev, se z najemom multi-
funkcijskih naprav racionalizirajo procesi in znižajo 
stroški njihovega delovanja.   

Hkrati imajo nove naprave v primerjavi z različnimi 
tipi tiskalnikov množico dodatnih funkcionalnosti. 
Omogočajo barvno tiskanje za enako ceno kot čr-

no-belo, fotokopiranje, optično branje, »varno« ti-
skanje občutljivih dokumentov (PIN koda za sproži-
tev tiskanja), pošiljanje faksov ter skenov v omrežno 
mapo ali v e-pošto posameznega uporabnika. 

Pomembno komponento pri 
odločitvi za najem multi-
funkcijskih naprav je pred-
stavljal tudi ekološki vidik 
storitev. Rešitve, ki so za-
gotovljene z napravami, 
se nanašajo na sodobne 
sisteme napajanja, ki zago-
tavljajo tudi več kot 20.000 
izpisov na eno polnjenje in pri 
dodatni polnitvi ne ustvarjajo od-
padkov v obliki zavrženih porabljenih kartuš. Prav 
tako je oprema energetsko učinkovita (poraba 
elektrike je proti primerljivo hitrim oz. zmogljivim 
napravam nižja tudi za več 10 %). Pomembna ino-
vacijska rešitev naprav se kaže tudi v dejstvu, da 
v svojem življenjskem ciklu porabijo zgolj en set 
kartuš, s čimer se emisija odpadne plastike bistve-
no zmanjša. 

Za predelavo omenjenega seta kartuš in za samo 
delovanje sistema se uporabljajo odpadne kartuše, 
za uporabo katerih je pridobljeno okoljevarstveno 
dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje.  

Nezanemarljiv je nenazadnje tudi varnostni vidik 
namestitve tovrstnih naprav. Vsak uporabnik lahko 
ima, v primerih, ko se srečuje z internimi ali zaupni-
mi podatki, tudi možnost tiskanja s pomočjo varno-
stne kode. Na ta način je večja tudi varnost pri delu 
z občutljivimi podatki. 

Po prvih ocenah se je z uvedbo naprav izboljšala 
uporabniška izkušnja, kot tudi kakovost storitev, 
ki jih tovrstne naprave omogočajo. Najem naprav 
je prinesel zmanjšanje ne le stroškov nakupa in 
vzdrževanja dosedanjih in predvidenih novih tiskal-
nikov, ampak tudi spremljajočih stroškov vzdrževa-
nja, popravil, menjave kartuš ipd.

Multifunkcijska naprava na upravi

»Omogočajo barvno tiskanje za enako ceno kot 
črno-belo, fotokopiranje, optično branje, »varno« 
tiskanje občutljivih dokumentov (PIN koda za spro-
žitev tiskanja), pošiljanje faksov ter skenov v omre-
žno mapo ali v e-pošto posameznega uporabnika.«

»Pomembna ino-
vacijska rešitev naprav 

se kaže tudi v dejstvu, da 
v svojem življenjskem ciklu 
porabijo zgolj en set kartuš, 

s čimer se emisija od-
padne plastike bistveno 

zmanjša.«
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NOVO VOZILO NRV
Matej Mažič, dipl. zn
Urgentni center

Pretekli mesec je Enota za SNMP UC Celje prevzela 
v operativno uporabo novo nujno reševalno vozilo. 
Vozilo je znamke VW transporter, ki se ponaša z mo-
torjem 2.0 in 205 KM, za večjo varnost pa skrbi stal-
ni štirikolesni pogon. Nadgradnjo vozila je opravilo 
podjetje Medicop, opremljeno pa je v skladu s Pra-
vilnikom o NMP in Pravilnikom o reševalnih prevo-
zih. Namenjeno je reševanju nujnih stanj na terenu, 

pri katerih sta v intervencijo vključena diplomirani 
zdravstvenik in zdravstveni tehnik, prav tako pa z 
njim opravljajo tudi nujne premestitve iz SB Celje 
na terciarni nivo. Posebno zadovoljstvo pa je pov-
sem nov prenosni ventilator, ki omogoča sodobne 
oblike mehanskega predihavanja, in je v celoti na-
domestil prejšnji aparat. 

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

Izvajanje največjega projekta v 
bolnišnici – nadomestne novo-
gradnje je nujno zaradi nadalj-
njega prostorskega in strokov-
nega razvoja naše bolnišnice. 
Nazadnje smo o projektu pisali v 
junijski številki Monitorja lansko 
leto. Navedli smo, da je bil za 
etapo 0 že izveden javni razpis 
z namenom pričetka izvajanja 
pripravljalnih del v jeseni 2018, 
za etapo 1 pa smo takrat priče-
li z izdelavo obsežnih tehničnih 
specifikacij za razpis. V sklopu 
etape 0 smo tako do današnjega 

dne za približno 3 mio EUR de-
narja od Ministrstva za zdravje 
zgradili novo postajo medicin-
skih plinov (na sliki 1 označeno 
z »MP«, slika 4), ki bo obratovala 
namesto sedanje, saj se ta naha-

ja na lokaciji predvidene etape 
1 (na sliki 1 je etapa 1 obarvana 
zeleno) in jo bo treba odstraniti. 
Prav tako smo v tem finančnem 
okviru prenovili še dve obsto-
ječi električni transformatorski 

»Glede na razpoložljiva sredstva Ministrstva za zdravje in planirano 
letno dinamiko financiranja projekta obsega javno naročilo izdelavo 
projektne dokumentacije in izgradnjo centralnega objekta etape 1 do 
tretje podaljšane gradbene faze (konstrukcija, fasada, streha, stavbno 
fasadno pohištvo, energetika, komunalno opremljanje, komunikacije, 
podzemni hodnik do infekcijskega oddelka, heliport) vključno s finali-
ziranim in opremljenim pritličjem (dnevna bolnišnica).«
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postaji in transformatorsko po-
stajo TP1 nadzidali z novo, tretjo 
transformatorsko postajo (na 
sliki 1 označeno s »TP3«, slika 5) 
za potrebe električnega napa-
janja nove predvidene central-
ne stavbe etape 1. Ob tem smo 
imeli ogromno dela z raznimi 
prevezavami medicinskih plinov 
in električnega napajanja na ce-
lotnem kompleksu bolnišnice, 
kar je povzročilo kar nekaj ne-
jevolje med zaposlenimi zaradi 
planiranih prekinitev dobave in 
preizkusov obratovanja, vendar 
se na tem mestu vsem zahvalju-
jemo za izkazano razumevanje 
in potrpljenje.

V zvezi z nameravano gradnjo 
etape 1 je bil 7. 2. 2019 objavljen 
javni razpis. Če ne bo nadaljnjih 
pritožb kandidatov za izvajalce 
gradbenih del na razpisno doku-
mentacijo, bo odpiranje ponudb 
12. 6. 2019. Glede na razpoložljiva 
sredstva Ministrstva za zdravje in 
planirano letno dinamiko financi-
ranja projekta obsega javno naro-
čilo izdelavo projektne dokumen-
tacije in izgradnjo centralnega 
objekta etape 1 do tretje podalj-
šane gradbene faze (konstrukcija, 
fasada, streha, stavbno fasadno 
pohištvo, energetika, komunalno 
opremljanje, komunikacije, pod-
zemni hodnik do infekcijskega 
oddelka, heliport) vključno s fina-
liziranim in opremljenim pritlič-
jem (dnevna bolnišnica). Sestav-
ni del razpisanih zahtev je tudi 

»Ker bo z vzpostavitvijo 
gradbišča zaprt dosedanji pre-

hod do Gizeline bolnišnice mimo 
Ginekološkega oddelka, bosta za 
dostopnost do Gizele vzpostavlje-

na nov vhod in prometni režim 
iz Ipavčeve ulice.«

z.š. AKTIVNOST AKTER ROK TERMIN

1
IZDAJA PISMA 
O SPREJEMU 
PONUDBE

NAROČNIK

2 IZDAJA GARANCIJE 
ZA DOBRO IZVEDBO IZVAJALEC 28 dni 28 dni

3 PRIČETEK DEL IZVAJALEC+NAR.+INŽ. 0 dni 28 dni

4
4.1
4.2

PROJEKTIRANJE   
PZI ZA PREDHODNA 
DELA
PZI 1. ETAPA

IZVAJALEC+ INŽENIR
IZVAJALEC+ INŽENIR
IZVAJALEC+ INŽENIR

63 dni
154 dni

91 dni
182 dni

5
5.1
5.2
5.3

IZVEDBA 
PREDHODNIH DEL
IZVEDBA 1. ETAPE
PRIDOBITEV 
UPORABNEGA 
DOVOLJENJA

IZVAJALEC+ INŽENIR
IZVAJALEC+ INŽENIR
IZVAJALEC+ INŽENIR
IZVAJALEC

91 dni
609 dni
28 dni

182 dni
791 dni
819 dni

6
7
8
9

IZDAJA PISMA O 
PREVZEMU
KONČNI OBRAČUN
ROK ZA 
REKLAMACIJE
IZDAJA PISMA O 
IZVEDBI

INŽENIR
IZVAJALEC+NAR.+INŽ.
IZVAJALEC+NAR.+INŽ.
INŽENIR

28 dni
63 dni
365 dni
28 dni

847 dni
910 dni
1275 dni 

10
VRAČILO 
GARANCIJE ZA 
DOBRO IZVEDBO 

NAROČNIK 21 dni

Slika 1: Situacija razpisane etape 1 (vir: »Zahteve naročnika«, december 2018)

Slika 2: Zaporedje glavnih dogodkov pri realizaciji projekta (vir: »Razpisna doku-
mentacija«, januar 2019)
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okvirni terminski plan, v katerem 
je predviden prevzem vseh del v 
roku 847 dni od podpisa pogod-
be z izbranim izvajalcem (slika 2). 

V času gradnje bo poseben izziv 
predstavljala ureditev gradbišča. 
Na sliki 3 je prikazan okvirni ob-
seg območja gradbišča s predvi-
denimi vhodi in izhodi, potekom 
ograje in predhodnimi deli, ki so 
potrebna za vzpostavitev grad-
bišča. 

Predvidena je postavitev žerjava 
s 45-metrsko ročico, dokončna 
odločitev o načinu vertikalnih 
in horizontalnih transportov pa 
je odvisna od tehnologije izbra-
nega izvajalca. Predvidoma bo 
žerjavna proga potekala nepos-
redno ob objektu Urgentnega 
centra Celje (UCC) in stavbi Infek-
cijskega oddelka. Z oranžno bar-
vo so označene transportne poti 
in območje gradbišča, z modro 
transportne poti pacientov, z 
rdečo barvo sta označena ročica 
in območje žerjava, z roza pa od-
stranitev obstoječih objektov. Ker 
bo z vzpostavitvijo gradbišča za-
prt dosedanji prehod do Gizeline 
bolnišnice mimo Ginekološkega 
oddelka, bosta za dostopnost do 
Gizele vzpostavljena nov vhod in 
prometni režim iz Ipavčeve ulice.

Zavedamo se, da bomo z vzposta-
vitvijo gradbišča za dobri dve leti 
otežili logistiko izvajanja medi-
cinskih dejavnosti na kompleksu 
bolnišnice, vendar namen inve-
sticije gotovo odtehta vse pred-
videne in nepredvidene nevšeč-
nosti. Tako se tudi na tem mestu 
že vnaprej zahvaljujemo za na-
daljnje pričakovano razumevanje 
in potrpljenje vseh udeležencev 
projekta in zaposlenih.

Slika 3: Situacija ureditve gradbišča in predhodnih del 
(vir: »Zahteve naročnika«, december 2018)

Slika 4: Nova postaja medicinskih plinov pri pralnici

Slika 5: Nova transformatorska postaja TP3 nadzidana nad obstoječo 
transformatorsko postajo TP 1 pri UCC
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SANACIJA OSTREŠJA IN KRITINE 
OBJEKTA INFEKCIJSKEGA ODDELKA
Eva Planko, inž. gradb.
Referat za investicije

Stavbe Splošne bolnišnice Celje 
so z izjemo rumene stavbe in no-
vega urgentnega centra starejše, 
z letnicami izgradnje od 1887 do 
1989. 

Streha najstarejše stavbe, tako 
imenovane Gizeline bolnišnice, in 
pretežnega dela njenega prizid-
ka je bila sanirana leta 2007, leta 
2010 streha pralnice, nato v okvi-
ru energetske sanacije leta 2011 
in 2012 strehe celotnega T-objek-
ta (pediatrija, patologija in upra-
va/kuhinja), v lanskem letu pa še 
streha starega dela A-trakta (nad 
»moškim« delom ORL oddelka).

V letošnjem letu nadaljujemo s 
procesom sanacij streh – s sana-
cijo strehe objekta infekcijskega 
oddelka. V prihodnjih letih načr-
tujemo še menjavo strešne kriti-
ne na objektih ginekološkega od-
delka in stavbe tehničnih služb, 
za katere imamo že pripravljene 
projekte za izvedbo. 

Zaradi deloma dotrajane kon-
strukcije strehe na stavbi infek-
cijskega oddelka in ponavljajočih 
se težav z zamakanjem bomo op-
ravili celotno sanacijo ostrešja in 
kritine.  Izvedbene projekte za ta 
dela smo pripravili že leta 2013.  

V finančnem načrtu 2019 smo us-
peli zagotoviti sredstva za načrto-
vano sanacijo:  ojačitev konstruk-
cije  ostrešja, zamenjavo strešne 
kritine, vseh krovsko-kleparskih 

elementov in strelovoda. Na ce-
lotnem podstrešju bo narejena 
tudi toplotna izolacija.  
Investicija je trenutno v fazi jav-
nega naročila (JN003654/2019 

Pogled na razgibane in dotrajane strešne površine objekta infekcijskega oddelka.

Konstrukcijski elementi starega dela objekta so nujno potrebni celovite sanacije.

– W01), rok za oddajo ponudb je 
24. 6. 2019 do 12.00 ure. 
Predvidoma bodo sanacijska dela 
potekala poleti in bodo trajala 75 
dni. 
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SELITEV AMBULANT OTROŠKEGA 
ODDELKA V PRVO NADSTROPJE 
T-OBJEKTA
Katja Bračko Škrabl, dipl. inž. prom.
Referat za investicije

Na začetku leta 2010 sta se teda-
nji predstojnik otroškega oddelka 
Andrej Mlakar, dr. med., in glavna 
sestra Katja Hren Mulej obrnila 
na Referat za investicije z idejo o 
preselitvi vseh pediatričnih am-
bulant na eno lokacijo. Zamisel, 
ki sta jo predstavila, je bila, da bi 
vse ambulante, ki so razporejene 
po celotni stavbi, preselili v prvo 
nadstropje T-objekta. 
 
Istega leta smo pripravili zasno-
vo preselitve po ideji predstoj-
nika in glavne sestre, ki je bila 
potrjena s strani oddelka. Zaradi 
finančne krize je bil takrat projekt 
»zamrznjen« in odložen za nedo-
ločen čas. Nadaljevali smo okto-
bra 2015, saj smo takratni idejni 
projekt popravili in v predvideni 
otroški gastroenterološki ambu-
lanti uredili ambulanto za motnje 
spanja ter ambulanto za klinično 
psihologijo. Celotno ureditev am-
bulant smo izvedli v lastni režiji. S 
to ambulanto se je počasi začela 
uresničevati idejna zamisel od-
delka. 

V letu 2018 smo na pobudo nove 
predstojnice oddelka, asist. dr. 
Barbare Gnidovec Stražišar, dr. 
med, ponovno obudili idejni pro-
jekt. Predstojnica je s polno vne-
mo pripravljena sodelovati pri 
pripravi nove idejne zasnove, ki 
jo trenutno pripravlja naš zuna-
nji sodelavec. Uredili bomo novo 
gastroenterološko in nefrološko 
ambulanto (preseljeni iz pritlič-
ja), nevrološko ambulanto (pre-
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seljeno iz mansarde), obnovili 
bomo kardiološko, pulmološko in 
alergološko ambulanto. V ambu-
lanto za motnje spanja ne bomo 
posegali, ambulanto za klinično 
psihologijo pa samo preselili na 
novo lokacijo. V letošnjem letu 

bomo pripravili vso potrebno do-
kumentacijo, da lahko razpišemo 
investicijo, ter drugo leto začeli z 
gradbenimi deli.

Ta obnova bo najbolj pozitivno 
vplivala na naše otroke, saj bodo 

imeli celotno ambulantno obrav-
navo v enem mestu. Nič več ne 
bo treba hodili po celotni stavbi 
in iskali ambulante, ampak bodo 
obravnavani na enem mestu v 
različnih ambulantah v enem 
traktu T-objekta.

Prikaz reševanja na sejmu Avto in vzdrževanje

V četrtek, 9. 5. 2019, je v sklopu dogajanja na sejmu Avto in vzdrževanje potekala razprava na temo re-
ševanja pri prometnih nesrečah. Med različnimi dogodki je bila tudi vaja, v kateri so prikazali simulacijo 
trčenega vozila z udeleženim ukleščenim voznikom. Postopke reševanja pri takšni prometni nesreči smo 
prikazali člani ekipe NMP (Kristjan Guček, Matej Mažič) ter gasilska enota in policija.  Policija je prikazala 
prometno varovanje kraja dogodka in ostale postopke policije (varovanje sledov, …), gasilci in NMP 
pa ogled kraja prometne nesreče, stabilizacijo vozila, oblikovanje vstopne odprtine na poškodovanem 
vozilu, vstop reševalca v vozilo, pregled in začetno oskrbo ukleščenega poškodovanca, tehnični poseg 
na karoseriji vozila, način izvlačenja poškodovanca, nadaljnjo oskrbo in transport do bolnišnice. Vse tri 
intervencijske službe so pokazale dobro koordinacijo dela in uigranost timov pri tehničnem delu reše-
vanja ukleščene osebe, kar je tudi dokaz dobrega sodelovanja in usposabljanja iz preteklih let. 

Spoštovani g. Herbaj,
Spoštovani g. Jelenko,
Spoštovani g. Mažič,
 
Dan zmage je od letos naprej tudi naš praznik – obeležuje dan, ko smo s skupnimi močmi pripravili in izvedli 
DAN AVTOVLEK v okviru sejma Avto in vzdrževanje. Vsaj za nas je bilo prvič – in za nas je bilo težko! Smo pa 
imeli srečo, da smo se spoznali in skupaj z vami pripravili – in izvedli! – celodnevni program. Zato se Vam v 
imenu sekcije in tudi v svojem lastnem imenu zahvaljujem za vso pomoč in sodelovanje, za vsa Vaša prizade-
vanja in nasvete in nenazadnje predvsem za izvedbo. Praktična predstavitev je bila odlična in je spodbudila 
mnoge debate z vami in med prisotnimi. Tudi zato smo mi z dogodkom zadovoljni. Smo pa hkrati spoznali, 
da je potrebno na tem področju še delovati.
 
Res iskrena Vam hvala – vsem skupaj in vsakemu od vaše ekipe še posebej!
 
Lep pozdrav, 

Igor Pipan
Sekretar sekcij Obrtno podjetniške zbornice Slovenije



38 ABC POSLOVANJA

KLIMATSKA NAPRAVA ZA OP DVORANO 
5 (KLIMA D06 – OP5)
Mag. Boštjan Marzidovšek, univ. dipl. gosp. inž.
Referat za investicije

Osnovni namen zamenjave sedanje klimatske na-
prave z novo je zagotavljanje ustrezne čistosti zra-
ka v prostorih OP dvorane 5. Sedanja triconska kli-
matska naprava za OP dvorano 5 (operacijska soba, 
priprava pacienta in recovery) je bila vgrajena leta 
1995 in je zadostovala takratnim standardom in 
predpisom. Glede na današnje pravilnike in standar-
de prezračevanja ter neustrezne mikrobiološke izvi-
de prostora pa je poleg dotrajanosti in energetske 
neučinkovitosti neustrezna tudi zaradi mešanja čis-
tega in odpadnega zraka v toplotnem izmenjeval-
niku, kar ima za posledico nedoseganje standardov 
glede čistosti zraka v prostorih. Predvidena nova 
klimatska naprava je prav tako triconska (izvedba 
HIGIENIK 1), ki bo imela glikolni izmenjevalnik, pri 
katerem ni možno, da bi prišlo do mešanja čistega 
in umazanega zraka. S tem bo dosežena ustrezna 
čistost zraka v prostorih. Dela bodo obsegala de-
montažo obstoječe klimatske naprave ter monta-
žo in priklop nove. V sklopu del bo opravljen tudi 
priklop na centralni bolnišnični nadzorni sistem, ki 

bo omogočal nastavljanje in spremljanje delovanja 
klimatske naprave ter porabe energentov na njej. 
V SB Celje bo junija objavljen javni razpis za izbiro 
izvajalca. V tehničnem sektorju ocenjujemo, da bo 
izvajalec izbran v juliju, dela pa zaključena ob koncu 
poletja ali najkasneje v začetku jeseni 2019.

Sedanja klimatska naprava

Dobrodelni tako in drugače

Februarja se je v našem Transfuzijskem 
centru oglasila skupina sodelavcev iz 
podjetja TP Vision  Europe B.V., ki v svoje 
projekte krepitve pripadnosti delovne-
mu timu in podjetju vključuje tudi druž-
beno odgovorne vsebine. Ena takšnih so 
krvodajalske akcije. Letos so tako že dru-
go leto zapovrstjo prišli tudi k nam, s sabo 
pa so pripeljali še poslovne partnerje iz 
podjetja Bela plus, d.o.o. Poleg darova-
ne krvi so tako lani kot letos prinesli tudi 
ogromen televizijski sprejemnik. Lanski 
je našel mesto v sobi za odvzem krvi v 
Transfuzijskem centru, letošnji pa krajša 
čas pacientkam na Ginekološko-porod-
niškem oddelku.     Pred krvodajalsko akcijo so sodelavci iz podjetja TP Vision Europe 

Ginekološko-porodniški oddelek obdarili še s TV sprejemnikom
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POŽARNA UREDITEV STOPNIŠČ V 
OSREDNJI STAVBI 
(STOPNIŠČA S1, S2 IN S3)

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

Zaradi neustrezne požarne var-
nosti stopnišč v osrednji stavbi 
(stopnišča S1, S2 in S3) sta bila z 
namenom varne evakuacije za-
poslenih in pacientov po stopni-
ščih v primeru požara ter dose-
ganja ustrezne požarne varnosti 
izdelana strokovna presoja požar-
ne varnosti in projekt za izvedbo 
del (PZI). 

Današnjim požarnim standardom 
ne zadostujejo vgrajena požar-
na vrata, položeni tlaki in oblo-
ge sten, prav tako pa ni požarnih 
zaščit oziroma ločitev strojnih in 
elektro inštalacij kot svoje požar-
ne cone. 

Stopnišča je treba rekonstruirati 
tako, da bo izpolnjena bistvena 
zahteva požarne varnosti objek-
ta, stopnišča pa bodo tvorila 
vsako svoj požarni sektor. Rekon-
strukcija bo vključevala zamenja-
vo stavbnega pohištva z ustrezno 
požarno odpornostjo, tlakarska 
dela (ustrezen požarno odporen 
premaz), sanacijo sten z ustrezni-
mi požarno odpornimi mavčno 
kartonastimi oblogami, manjša 
gradbena dela ter elektro inštala-
cije z meritvami.  
Okna in rešetke, ki so del stavb-
nega ovoja, bodo sanirane med 
načrtovano energetsko sanacijo 
poliklinike. V SB Celje bo junija 

Tloris poliklinike z oznakami stopnišč S1, S2 in S3

Sedanje stanje stopnišč S2 in S3

objavljen javni razpis za izbiro 
izvajalca. V tehničnem sektorju 
ocenjujemo, da bo izvajalec iz-

bran v juliju, dela pa zaključena 
ob koncu poletja ali najkasneje v 
začetku jeseni 2019. 
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njem. Potrebna pohištvena oprema bo nova.
Projektantska ocena stroška je 25.168,89 EUR.
Z znanjem, ki ga imamo, smo adaptacijo opravili z 
lastnim osebjem, s pomočjo zunanjih pogodbenih 
izvajalcev pa samo po potrebi.
Hkrati se zahvaljujemo osebju za strpnost, kon-
struktivno sodelovanje, dobre ideje in rešitve ter jim 
želimo dobro počutje in veliko zadovoljnih pacien-
tov, zaradi katerih vsa naša prizadevanja šele dobijo 
svoj smisel in namen.

UREDITEV ENOTE ZA ODVZEM KRVI
Robert Blazinšek, inž. les.
Služba za vzdrževanje objektov in naprav

Kri ni le telesna tekočina, je simbol ter vir življenja 
in tudi kazalec zdravja. Zato smo ob prvem stiku z 
zdravstvom navadno poslani na odvzem krvi. Pro-
storsko stisko laboratorija smo zaznali že pred leti, 
zato je služba za investicije pričela zbirati prve in-
formacije in vse skupaj posredovala projektantu, da 
uredi idejno zasnovo.
Najboljša optimalna rešitev se je pokazala v nevro-
loškem arhivu, ki se nahaja neposredno med pro-
storom za EEG ter prostorom za odvzem krvi.
Namen razširitve prostorov laboratorija je prido-
bitev novih prostorov za izvajanje obremenitev in 
supresijskih testov, pri katerih morajo pacienti po 
aplikaciji določenih snovi ležati več ur.
Letošnje leto je le obrodilo sadove in konec maja 
smo pričeli z gradbenimi deli. V prvi fazi smo mora-
li celoten arhiv nevrološkega oddelka prestaviti na 
novo lokacijo T–objekta, kjer je bila prav tako pot-
rebna obnova celotnega prostora, skupaj 46 m2.
Na prehodu iz prostora za odvzem krvi v novi pros-
tor je bilo treba rušiti nosilni zid. Pregradili smo pros-
tor s predelno steno v mavčno kartonski izvedbi ter 
del novega Armstrong stropa. Dela so vključevala 
tudi nove strojne ter elektro napeljave s prezračeva-

Preizkus nove protibalistične zaščite ekipe NMP

Za potrebe operativnih enot NMP 
v primeru posredovanj na prizo-
rišču najhujših kaznivih dejanj ali 
ogrožanja varnosti in življenja lju-
di, je od meseca maja dalje enota 
NMP opremljena s posebno ba-
listično zaščito: neprebojni jopiči, 
balistična čelada, taktične roka-
vice, zaščitna očala. S navedeno 
opremo bo posredovanje varnejše 
in bolj učinkovito. 
Prvi preizkus z omenjeno opremo je bila vaja na območju City centra Celje, ki je bila izvedena v sodelo-
vanju s posebno policijsko enoto Policijske uprave Celje. Takšne intervencije zahtevajo od operativnih 
članov posebne psihofizične napore, zaradi česar se je ekipa tudi vnaprej pripravljala, dogovori pa so 
že sklenjeni za dodatna usposabljanja v jesenskih terminih na ustreznih poligonih oz. terenu. Vajo so si 
ogledali tudi predstavniki Generalne policijske uprave iz Ljubljane, ekipa NMP in ekipa policije pa sta bili 
z njihove strani deležni pozitivnih kritik. 

Matej Mažič, dipl. zn.
Urgentni center  



41ABC POSLOVANJA

POTRJENA PODPORA ENERGETSKI 
SANACIJI OSREDNJE BOLNIŠNIČNE 
STAVBE SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Dobra tri desetletja stara osrednja 
bolnišnična stavba je zaradi stare 
izolacije in stavbnega pohištva 
energetsko vedno bolj potratna, 
prav tako je zaradi starosti obnove 
potrebna tudi streha tega objek-
ta. Naša bolnišnica je zato v sode-
lovanju z Ministrstvom za zdravje 
na Ministrstvo za infrastrukturo 
podala vlogo za financiranje pot-
rebne energetske sanacije objek-
ta. Posredovana dokumentacija 
je dokazala, da ta operacija pri-

speva k doseganju specifičnega 
cilja »Povečanje učinkovite rabe 
energije v javnem sektorju« v 
okviru prednostne naložbe 4.1 
»Spodbujanje energetske učin-
kovitosti, pametnega upravljanja 
z energijo in uporabo obnovljivih 
virov energije v javni infrastruktu-
ri, vključno z javnimi stavbami, in 
stanovanjskem sektorju«. S tem 
tudi prispeva k doseganju ciljev 
operativnega programa za izvaja-
nje evropske kohezijske politike v 

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je podprla finančno podporo 
iz kohezijskega sklada Evropske unije za izvedbo operacije »Energetska prenova stavbe Centralni bolniški 
objekt nove bolnišnice v Celju«. Gre za investicijo v energetsko sanacijo osrednjega, 33 let starega bolni-
šničnega objekta, katere celotna vrednost je 7,390 mio evrov. Kohezijski sklad bo zanjo prispeval 2,132 
mio evrov, bolnišnica sama pa 1,327 mio evrov. Preostala sredstva za finančno pokritje investicije naj bi 
iz svojih sredstev za investicije krilo Ministrstvo za zdravje. Investicija mora biti zaradi črpanja EU sredstev 
zaključena do konca leta 2020.

obdobju 2014–2020.
 
V okviru operacije bo narejena 
celovita energetska prenova no-
vejše bolnišnične stavbe (rumeni 
objekt), pri čemer bodo izvedeni 
naslednji ukrepi: toplotna zašči-
ta zunanjih sten, toplotna zaščita 
strehe in zamenjava stavbnega 
pohištva, to je oken in zunanjih 
vrat. Prav tako bo nadgrajena 
programska oprema za izvajanje 
energetskega monitoringa. Pred-
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Področja omenjenega standarda 
so bila več ali manj znana, novo-
sti pa so bile zahteve s področja 
upravljanja varnosti informacij, 
kar je glede na zahteve sloven-
ske/evropske zakonodaje pravza-
prav dobrodošlo.

V letu 2017 je akreditacijska pre-
soja »pokazala«, da bolnišnica iz-
polnjuje 79 % zahtev standarda 
AACI, v letu 2018 pa že 84 %, kar 
je kazalnik nenehnega izboljše-
vanja procesov v bolnišnici, obe-

»V letu 2017 je akreditacijska 
presoja »pokazala«, da bolnišni-
ca izpolnjuje 79 % zahtev stan-
darda AACI, v letu 2018 pa že 84 
%, kar je kazalnik nenehnega 
izboljševanja procesov v bolni-
šnici, obenem pa potrdilo, da je 
bolnišnica bolj varna za pacien-
te, obiskovalce in za zaposlene.«

KONTROLNA AKREDITACIJSKA PRESOJA 
PO STANDARDU AACI
Mateja Agrež, vms. dipl. ekon. (UN), spec. manag. , QSM
Služba za kakovost

Septembra, natančneje 24. in 
25., je v bolnišnici predvidena 
kontrolna presoja po mednaro-
dnem standardu AACI. 

Zaposleni ste v času od prve iz-
vedbe  akreditacijske predpresoje 
po standardu DNV – NIAHO (Det 
Norske Veritas Healthcare – Na-
tional Integrated Accreditation 
for Healthcare Organization) leta 
2012 pa do danes ugotovili, da 
so presojevalci na marsikaterem 
področju opozorili tako na dob-
re prakse kot neskladja v zvezi z 
zahtevami standarda DNV in kas-
neje AACI (American Accreditati-
on Commission International).

Na notranjih presojah ste potrdili, 
da vam prehod na standard AACI 
ni povzročil težav, in da se pristop 
k izpolnjevanju zahtev standarda 
pravzaprav ne razlikuje prav dosti 
od predhodnega.

nem pa potrdilo, da je bolnišnica 
bolj varna za paciente, obiskoval-
ce in za zaposlene. 

V času sodelovanja z AACI je opa-
žen večji poudarek na obvlado-
vanju tveganj na vseh strokovnih 
področjih, tako na medicinskem, 
tehničnem, kot tudi poslovnem 
področju. Presojevalci so večjo 
pozornost namenili informacijski 
tehnologiji (v nadaljevanju IT), 
saj hiter razvoj informacijsko ko-
munikacijske infrastrukture lahko 
pomeni tudi povečano ranljivost 
na tem področju.

Zaposleni v Službi za informatiko 
so na podlagi predhodnih ugo-
tovitev oz. neskladij izdelali oce-
ne tveganj za IT sistem, pripravili 
sklop dokumentov, ki zajema 
tudi navodila in zahteve standar-
da 27001 (SUVI – Sistem vodenja 
upravljanja informacij), sedaj pa 

vidoma bo prenovljenih 28.444 
m2 neto tlorisnih površin. 
Osnovni namen investicije je po-
večati energetsko učinkovitost 
stavbe, zagotoviti zanesljivost 
oskrbe z energijo, zmanjšati ne-
gativne vplive na okolje ter izbolj-
šati bivalno ugodje za paciente 
in zaposlene. Z energetsko sana-
cijo bo stavba sledila smernicam 
energetske učinkovitosti stavb in 
dobrega gospodarjenja z javnimi 
dobrinami. Ker se bodo s celovi-
to energetsko prenovo izboljšale 

tako funkcionalne kot energijske 
lastnosti stavbe, pričakujemo šte-
vilne pozitivne učinke. Na podro-
čju energetike ocenjujemo, da bo 
prenova prinesla letni prihranek 
energije v višini 1.203 MWh, prav 
tako naj bi se letno za približno 
385,4 ton zmanjšale emisije CO2. 
Zaradi prenove se bodo zmanjšali 
tudi stroški letnega vzdrževanja 
stavbe.
Celotna vrednost investicije, ki 
mora biti zaradi črpanja sredstev 
EU zaključena do konca leta 2020, 

je 7,390 mio evrov. Investicija bo 
financirana iz več virov:
• 2,132 mio evrov bo zago-

tovljenih iz sredstev evropske 
kohezijske politike (pri čemer 
je sredstev Evropskega kohe-
zijskega sklada 85 % oz. 1,812 
mio evrov, 15 % oz. 0,320 mio 
evrov pa prispeva proračun 
Republike Slovenije), 

• 3,931 mio evrov bo v projekt 
vložilo Ministrstvo za zdravje, 

• 1,327 mio evrov pa naša bol-
nišnica. 



43ABC POSLOVANJA

je treba sistem tudi vpeljati, kar 
pomeni usposabljanje in osveš-
čenost zaposlenih.
Izpostavljeno je bilo tudi ob-
vladovanje tveganj tehničnega 
področja v smeri prepoznavanja 
tveganj generatorjev moči, po-
žarnega varstva, ukrepanja v pri-
meru vloma, razsutja nevarnih 
odpadkov oz. ukrepanje v prime-
ru elementarnih nesreč.
Po presoji je bil v bolnišnici po-
novno ustanovljen štab civilne 
zaščite, ki preučuje in dopolnjuje 
gradivo za ukrepanje v primeru 
nastanka katerega izmed zgoraj 
naštetih dogodkov.

Med drugim so bili pregledani in 
dopolnjeni tudi spodaj navedeni 
procesi, katerih dnevno obvlado-
vanje prav tako pomeni visoko 
varnost pri delovanju bolnišnice: 
- vzdrževanje hišnega vodovo-

dnega omrežja (NEO ON 001),
- sistem varovanja (SPV OP 

008),
- obvladovanje področja elek-

troenergetike (SPV ON 004).

Na področju nuklearne medicine 
in radiologije je bilo treba odpra-
viti pomanjkljiv nadzor v zvezi z 
dostopom do prostorov, kjer je 
shranjena zdravstvena dokumen-
tacija.

Odgovorni so nemudoma zago-
tovili izboljšanje kontrole pristo-
pa in ponovno osveščanje za-
poslenih na celotnem področju 
bolnišnice.

»Do septembra, ko se ponovno 
srečamo s presojevalci, je os-

talo še nekaj časa, da pregledamo 
obstoječo dokumentacijo, kazalnike 

kakovosti in pokažemo, da smo 
napredovali.«

Kategorija neskladja

Leto izvedbe akreditacijske presoje

2012 
(predpresoja) 2013 2015 2016 2017 2018

Večje neskladje 17 7 7 10 6 5

Manjše neskladje 5 12 15 14 22 12

Možnosti za izboljšave / 1 3 / 2 /
Slika 1 – Število ugotovitev zunanje presoje po mednarodnem standardu (DNV; AACI) od 2012 do 2018

Tudi te procese smo ponovno 
preučili in dopolnili z ukrepi, ki 
bodo zmanjšali možnost nežele-
nih dogodkov.
Omenjenih je bilo le ne-
kaj večjih procesov, 
ki pojasnjujejo 
urejenost bolni-
šnice v zvezi z 
varnostjo.

Zaposleni vidi-
mo, da ugoto-
vitve notranjih 
in zunanjih preso-
jevalcev pomagajo k 
sprejemanju ustreznih ko-
rektivnih ukrepov in izboljšavam, 
kar potrjuje tudi  zmanjševanje 
neskladij.

V času vzpostavitve sistema kako-
vosti v bolnišnici od leta 2012 so 
bile izpeljane mnoge aktivnosti, 
ki smo jih zaposleni izvedli s ci-
ljem sistemske odprave neskladij, 

         

 

zmanjšanja tveganj za paciente 
in zaposlene in v smeri neneh-
nega izboljševanja posameznih 
procesov. Zavedamo se, da je 

proces obvladovanja iz-
vajanja kakovostne in 

varne zdravstvene 
obravnave naša 
vsakdanja skrb, 
ki se ne konča s 
prejetjem certi-
fikatov.

Do septembra, 
ko se ponovno sre-

čamo s presojevalci, 
je ostalo še nekaj časa, da 

pregledamo obstoječo doku-
mentacijo, kazalnike kakovosti in 
pokažemo, da smo napredovali.

Želim vam, da bo poletje, ki »po-
časi prihaja« tapravo, in da ga 
boste preživeli tako, da bodo 
spomini še dolgo »greli« vašo 
dušo.
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ASIST. ANDREJ STRAHOVNIK, DR. MED., 
SPECIALIST SPLOŠNE KIRURGIJE – V. D. 
PREDSTOJNIKA URGENTNEGA CENTRA CELJE

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

Andrej Strahovnik je v Splošno bolnišnico Celje pri-
šel kot zdravnik sekundarij po opravljenem študiju 
in diplomi na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 
1998. Po opravljenem sekundariatu se je usmeril v 
kirurgijo in specializacijo iz splošne kirurgije zaklju-
čil leta 2003. Svoje delo vse od takrat opravlja kot 
kirurg travmatolog. Iskanje novih izzivov ga je že v 
času študija odpeljalo na tuje. Kot vodja odprave 
študentov medicine se je leta 1991 odpravil na Ma-
dagaskar. Kasneje pa je začel sodelovati s Slovensko 
vojsko. Leta 2000 je kot poveljnik ROLE 1 in zdravnik 
v Sarajevu sodeloval v silah SFOR-ja, ki je tam de-
loval pod poveljstvom NATA in vojna medicina oz. 
medicina v vojnih razmerah mu je tako zlezla pod 
kožo, da je s sodelovanjem nadaljeval in postal član 
rezervne sestave Slovenske vojske. Leta 2010 je kot 
član 14. slovenskega kontingenta sodeloval in vo-
dil medicinski vod tudi v misiji Isaf v Afganistanu, 
sodeluje v raziskovalnih projektih (SIARS), izobra-
ževanjih in urjenjih. Od leta 2016 je glavni zdravnik 

Slovenske vojske, pridobljeno ima licenco za 1. in 2. 
razred letalskega zdravnika. 
Svoje znanje predaja tudi študentom medicine na 
Medicinski fakulteti v Mariboru, na kateri je bil leta 
2012 izvoljen v naziv asistenta pri predmetu kirur-
gija. Andreja Strahovnika pa v bolnišnici ne pozna-
mo le kot zdravnika, ampak tudi kot odličnega fo-
tografa. Pred leti nam je namreč na dveh razstavah 
že predstavil nekaj trenutkov, ki jih je v fotografski 
objektiv ujel med svojimi potovanji in potaplja-
njem, ki je poleg športnega pilotiranja ena od pros-
točasnih aktivnosti, s katerimi se najraje ukvarja. Je 
tudi avtor fotografij, s katerimi smo predstavili utrip 
bolnišničnih oddelkov in služb v monografiji, izdani 
ob 120-letnici Splošne bolnišnice Celje.  
  
1. Pred kratkim ste prevzeli vodenje Urgentnega 
centra, v delo te enote pa ste se vključevali že prej. 
Kakšne so prve izkušnje in pogled na UCC z novega 
položaja?
Delo na urgenci sem poznal predvsem v okviru nuj-
ne kirurške pomoči. S kolegi smo imeli večkrat pri-
pombe na organizacijo dela v urgentnem centru.
V novi vlogi spoznavam ustroj urgentnega centra 
bolj celovito, sestavljajo ga enote – poleg kirurške 
urgentne ambulante še internistična nujna pomoč 
z urgentno nevrološko ambulanto in ambulanto 
za nujna infekcijska obolenja, pediatrični urgentni 
center, enota nujne medicinske pomoči z ambulan-
to za hitre preglede, ORL ambulanta, z delovanjem 
je pričela tudi urgentna ginekološka ambulanta. 
Tako raznolika  skupina strokovnjakov ima tudi raz-
lične poglede na delovanje urgentnega centra in 
prve izkušnje so zanimive prav zaradi sodelovanja 
in komunikacije z zelo različnimi ljudmi. 
Izredno pomembna je veščina pridobivanja in izme-
njave podatkov od vseh zaposlenih v urgentnem 
centru. Delovanje centra v celoti je namreč mnogo 
bolj kompleksno kot samo delovanje posameznih 
ambulant.  

Andrej Strahovnik
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Prav tako sem izkusil prva razočaranja – nihče noče, 
ne zmore, se boji prevzeti vodenje internistične 
nujne pomoči. Reševanje pritožb bolnikov je del 
opravljanja nalog, reševanje pritožb zaposlenih je 
kazalec slabih medsebojnih odnosov. 
Vodenje urgentnega centra prinaša vse to s seboj. 
Z vodenjem želim predvsem izboljšati medsebojne 
odnose vseh zaposlenih v UCC in izboljšati komuni-
kacijo med zdravniki različnih strok.

2. V preteklih letih je urgentni center šel skozi veli-
ko organizacijskih sprememb, ki so jih narekovale 
nove vsebine dela, ki so se postopno vključevale v 
dejavnost. Z vidika zunanjega opazovalca je videti, 
da so glavne težave, s katerimi se je pri svojem delu 
srečeval urgentni center, rešene. Kateri izzivi pa os-
tajajo?
Nikakor niso vse težave urgentnega centra rešene, 
nasprotno. Dnevno odkrivamo z zaposlenimi v UCC 
nove izzive, ki jih poskušamo reševati sprotno in 
iskati sistemske rešitve. 
Na eni strani je večina zdravnikov gostujočih, priha-
jajo s svojih matičnih oddelkov in opravijo ambu-
lantno delo, ostalo osebje je stalno in verjamem, da 
imajo boljši vpogled v delovanje celotnega sistema 
urgence, zato jim prisluhnem v največji možni meri 
in skupaj poiščemo rešitve tako že znanih kot tudi 
novih izzivov. Vpeti smo v sistem javnega zdravstva, 
ki večkrat narekuje zelo neracionalne poti delova-
nja urgentnega centra.
Še vedno je nerešen izziv napotitev bolnikov od zu-
naj k ustreznemu specialistu, nemalokrat je urgen-
ca zlorabljena zaradi slabo delujočega sistema pri-
marnega zdravstva. Ni v celoti rešeno nagrajevanje 
zdravnikov, ki delujejo v urgentnem centru. Delo 
v urgentnih ambulantah je eno izmed najobčutlji-
vejših znotraj bolnišnice, pretok ljudi v urgentnem 
centru je največji, zdravniki pa so bili do 1. 6. 2019 
za nočno delo nagrajeni z manjkom ur. Zahtevno 
delo, ki je na urgenci drugačno kot delo na oddel-
kih, je nemalokrat podcenjeno, urgenca deluje 24 
ur na dan tako rekoč v polnem teku.
Nerešeni izziv so tudi varnostne razmere na urgen-
ci, zasedenost oddelkov brez možnosti sprejemanja 
bolnikov, kar je za delovanje urgentnega centra ne-
dopustno. Še vedno ni dosežena dovolj dobra ko-
munikacija znotraj ustanove. 
Poseben izziv je tudi obračunavanje storitev v ur-
gentnem centru in obvladovanje stroškov, pove-
zanih z opravljenimi diagnostičnimi preiskavami, 

ki nemalokrat presegajo okvir urgentne obravnave 
obolelih. Zamejitev preiskav in diagnostičnih po-
stopkov za uporabnike urgentnega centra ni jas-
no določena, razumevanje poslanstva urgentnega 
centra ni doseženo v celoti. Digitalizacija  admini-
strativnih postopkov, kot so elektronske napotnice 
in delovni nalogi, je v teku. 
Načrt odziva urgentnega centra na različne izredne 
dogodke je v nastajanju.
Karierne poti in osebni razvoj zaposlenih v urgen-
tnem centru so skoraj še neodprto poglavje. Izzivov 
zares ne manjka.

3. Katere bodo vaše prednostne naloge v tem letu?
V pogovoru z glavno direktorico ustanove in stro-
kovnim direktorjem smo določili nekaj delovnih 
nalog in jih tudi zapisali, nenazadnje imam sklenje-
no pogodbo o delu za vodenje urgentnega centra. 
Prednostna naloga je najti vodje enot, torej ožje so-
delavce, s katerimi bi najučinkoviteje reševali zgo-
raj naštete izzive, vpeljati redne delovne sestanke z 
zaposlenimi po vseh enotah in v okviru tega izbolj-
šati komunikacijske poti. Poleg rednih strokovnih 
sestankov na posameznih enotah si bom prizadeval 
za analize vseh zanimivih primerov, ki zadevajo več 
enot urgentnega centra hkrati. S sodelavci želim iz-
delati čim več kliničnih poti.
Predvsem želim doseči večjo pripadnost kolektivu 
in prepoznavnost urgentnega centra. 
Cilj je imeti urgentni center z vrhunsko in racional-
no strokovno obravnavo obolelih in poškodovanih 
ter z zadovoljnimi zaposlenimi, ki čutijo in izkazuje-
jo pripadnost oddelku.
V načrt smo postavili tudi spremljanje kazalcev ka-
kovosti in pridobivanje informacij o zadovoljstvu 
naših uporabnikov.
Razmere v zdravstvu in v družbi so vse prej kot 
naklonjene vodenju urgentnega centra in seve-
da je na mestu tudi obrnjeno vprašanje: ali je vo-
denje urgentnega centra pravšnji izziv. Leto dni 
in mesto vršilca dolžnosti sta pravšnja za zadana 
vprašanja.

4. Kateri je vaš življenjski moto?    
O življenjskem motu se nisem spraševal in priznam, 
da ga nimam. Verjetno imamo v različnih obdobjih 
življenja tudi različen moto. Še najbližje mi je ži-
vljenjska resnica, da je »dolgost življenja kratka« in 
ne gre zapravljati življenja za negativne stvari, izko-
ristimo vsak dan, ki ga živimo.
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JESENKA KOSMATIN, UNIV. DIPL. POL. –
VODJA SLUŽBE ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE

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

»Imam srečo, da sem dostikrat ob 
pravem času na pravem mestu. 
Poklicno gledano me je to pripe-
ljalo marsikam, vsaka dosedanja 
delovna izkušnja pa je na meni 
pustila svoj pečat, me osebno-
stno in poklicno oblikovala in mi 
tako ali drugače prišla prav,« pravi 
Jesenka Kosmatin, ki je po srednji 
šoli dve poletji preživela v kampu 
za osebe s posebnimi potrebami 
v New Yorku. Kot študentka je 
delala v zasebnem sektorju, tako 
v storitvenem kot proizvodnem. 
Je univerzitetna diplomirana po-
litologinja, tik pred zagovorom 
diplome pa je dobila službo na 
Ministrstvu za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti na 
projektu predsedovanja Slovenije 
EU in pot jo je za leto in pol pope-
ljala v Bruselj. Po vrnitvi je ostala 
na MDDSZ v Službi za kontrole, 
ki je v okviru Urada za izvajanje 

kohezijske politike zadolžena za 
nadzor nad pravilnostjo porabe 
sredstev Evropskega socialnega 
sklada, sprva kot kontrolor, kmalu 
pa se je začela ukvarjati z organi-
zacijo procesov dela. Po desetih 
»službenih« letih je zdaj del ko-
lektiva SBC. 

1. Kaj je botrovalo vaši odločitvi, 
da svojo profesionalno pot nada-
ljujete v Splošni bolnišnici Celje?
Potrebovala sem nov izziv, na SBC 
pa od nekdaj gledam s ponosom. 
Odločitev je bila torej preprosta.

2. Prevzeli ste vodenje velikega 
kolektiva, ki pa deluje na zelo 
številnih in raznolikih deloviščih. 
Kakšni so vaši prvi vtisi, pa tudi 
izkušnje v bolnišnici?
SBC je na pragu sprememb: pred 
vrati je digitalizacija dokumentar-
nega gradiva in uporaba novih 
tehnoloških rešitev. Delo, ki ga 
služba zdravstvene administraci-
je opravlja, je izredno pomembno 
tako za paciente kot za organi-
zacijo. Gre za zelo zahtevno in 
odgovorno delo, ki ne dopušča 
napak. Na delo svojih sodelavk 
in sodelavcev sem ponosna, jih 
občudujem in se jim zahvaljujem 
za predanost, ki jo vsakodnevno 
izkazujejo. 

3. Zdravstvena administracija je 
pomemben del tima, ki obravna-
va paciente. Slediti in prilagajati 
se mora vsem spremembam pro-
cesov obravnave pacientov, teh-
nološkim spremembam, …  Kate-
rim aktivnostim boste v prihodnje 
namenili največ pozornosti?

Svoj prispevek k dobremu de-
lovanju Službe zdravstvene ad-
ministracije vidim v zagotavlja-
nju potrebnih resursov za delo, 
izboljševanju delovnih razmer, 
poenostavitvah, kjer so mogoče, 
sodelovanju pri digitalizaciji in 
uvajanju brezpapirnega poslo-
vanja. Potrebno je izdelati tudi 
preprosta navodila in popis nalog 
za vsako delovišče, hkrati pa ad-
ministratorje usposobiti za delo 
na več področjih. Razlogov za to 
je več: v odsotnosti posameznih 
zaposlenih morajo procesi dela 
potekati nemoteno, omogoči-
ti je treba lažji prenos znanja in 
optimizirati čas uvajanja novih 
sodelavcev, zagotoviti enakomer-
no obremenjenost zdravstvenih 
administratorjev, odpraviti zao-
stanke pri pisanju izvidov in pos-
krbeti, da pacientove pravice ne 
bodo kršene in ogroženo njihovo 
zdravje. Večina administratorjev 
že sedaj pokriva več kot eno po-
dročje, tudi navodila so za večino 
delovišč že izdelana, tako da si za-
slug za progresivno razmišljanje 
ne morem lastiti, treba je zgolj še 
bolj odločno nadaljevati v to smer 
in zagotoviti skupni prostor, kjer 
bodo vsa potrebna ažurirana na-
vodila in postopki na voljo vsem 
administratorjem, kar je tudi že v 
sklepni fazi. Zvočni zapis, ki bo v 
kratkem povsod nadomestil dik-
tafone in kasete, bo dosego zas-
tavljenih ciljev še poenostavil. 
Navdušeno ugotavljam, da na 
vseh ravneh stopam v odnose z 
ljudmi z visoko razvito delovno 
etiko, ki kljub velikim obremeni-
tvam in odgovornosti konstruk-

Jesenka Kosmatin



47MI, VI, ONI
tivno rešujejo probleme in so 
naklonjeni pozitivnim spremem-
bam. Kompleksnosti delovanja 
celotnega sistema verjetno še lep 
čas ne bom v popolnosti osvojila, 
verjamem pa, da sem na začet-

ku lepe zgodbe. Temelj dobrega 
sodelovanja so korektni odno-
si, ki temeljijo na medsebojnem 
zaupanju in spoštovanju. Na tak 
odnos sem naletela pri vseh, s ka-
terimi sem imela priložnost sode-

lovati, brez dvoma bo tako tudi v 
bodoče.

4. Kateri je vaš življenjski moto?
Vse se da, če se hoče!

UPOKOJILA SE JE EVA MESOJEDNIK Z 
INFEKCIJSKEGA ODDELKA

Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Po dobrih 39 letih dela na Oddel-
ku za infekcijske bolezni in vro-
činska stanja se je 4. 1. 2019 upo-
kojila „naša Eva“.
Delo je začela 4. 1. 1979 v Banki 
Celje, 14.10. istega leta pa se je 
zaposlila v celjski bolnišnici na in-
fekcijskem oddelku kot strežnica. 
Ob delu je naredila srednjo zdra-
vstveno šolo in postala medicin-
ska sestra. Vmes se je poročila in 
dobila tri otroke. V službo je rada 
prihajala, bila predana in se ni 
nikoli z nikomer sporekla. Zelo 
skrbna je bila v službi in doma. 
Rada se je na hodniku malo po-
govorila in že hitela delu naproti 
– prava mravljica ...

Veliko sodelavk in sodelavcev se 
je v teh letih zamenjalo in način 
dela zelo spremenil. Zadnja leta je 
bila prepričana, da nas ne doha-
ja več. Večkrat se je pošalila: „Joj, 
ti ta mladi zdravniki so tako hitri, 
še dobro da so zdržali z mano na 
viziti ...“ Vendar Eva, radi te imamo 
in super si bila.
Pravi, da ima na tisti čas, ko je 
začenjala, lepe spomine in se 
še dobro spominja takratnega 
predstojnika dr. Janka Lešničarja 
in takratne glavne sestre Regine 
Rozman. Bila sta stroga, vendar 
pravična in Eva pravi, da ju ima v 
lepem spominu in se ju rada spo-
minja.

Eva je poudarila, da ji je bila seda-
nja glavna sestra oddelka Leoni-
da Perčič Šeligo v veliko podporo, 
da ji je znala prisluhniti, tako da 
je lažje premagovala „novodobne 
izzive“.
Sedaj pa uživa doma, kjer tudi 
povsod vidi delo, pa tudi vnuč-
ka je že dobila, tako da ji nič ne 
manjka. Hodi na tečaj anglešči-
ne, da bo „v trendu“, obdeluje vrt, 
preureja hišo, skratka časa ji pri-
manjkuje ...
Eva, pogrešamo te, večkrat se 
spomnimo nate in ti želimo veliko 
drobnih stvari, s katerimi si lepšaš 
vsakdan.

Srečno!
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NAŠI MILENI
V našem sestrskem prostoru visi 
slika naše Milene. Posneta je bila 
na našem prednovoletnem dru-
ženju 2017, Milena nasmejana, 
srečna, …

Sedaj se piše leto 2019, Milene 
ni več… že eno leto. Še vedno 
se nam zdi, da bo vsak čas z vet-
rom v laseh prihitela v službo. V 
roki bo nosila vrečko, iz nje pa 
bo omamno dišalo … o pehtra-
nova potica, jabolčni štrudelj … 
ali pa bodo iz vrečke kukale sa-
dike paradižnika, cvetače … ali 
preprosto sadovi z njenega vrta. 
Milena je vedno mislila tudi na 
nas. 

V naših pogovorih pogosto 
prehodimo njeno pot. Rojena 
Celjanka (1957), njeno šolanje, 
začetek njene poklicne poti leta 
1977 na ortopedskem oddelku 
naše bolnišnice. Bila je sposob-
na, zanesljiva, strokovna. A je 
vendar ostajala ob strani, skro-
mna, tiha in mirna, pa vendar 
srečna, da je le lahko dajala. S 
svojo vztrajnostjo, toplino, ve-
seljem do dela nam je bila vsem 
za zgled. V še tako težkih situa-
cijah, bodisi na delovnem mestu 
ali doma, ni nikoli izgubila upa-
nja. V vsakem bolniku je videla 

svojca, nekoga, ki potrebuje po-
moč, zato je naredila, kar je naj-
več lahko. Ničkolikokrat je njena 
roka delila dobroto, lajšala trplje-
nje, bolečino, strah. 

Leta 2017 se je počasi začela prip-
ravljati na upokojitev. Ni še bila 
pripravljena, zato je z delom na-
daljevala. Nato je prišel tudi osmi 
april 2018, njen zadnji delovni 
dan. Hkrati so se pričele njene 
zdravstvene težave. Nikoli jih ni 
obešala na velik zvon, »pač nekaj 

me boli, pa saj ni nič.« Pripravlja-
la in vztrajala je na poslovilnem 
srečanju sredi maja, čeprav je 
tri dni prej izvedela, da je hudo 
bolna. Povabila nas je na stolp 
ljubezni, kjer smo preživeli ne-
pozabno popoldne. Milena nas 
je povabila na stolp ljubezni z 
nekim namenom. Vse je odvisno 
od nas, ali bomo sprejeli njeno 
poslednje sporočilo ali ne. Lju-
bezen je bistvo našega obstoja 
in življenja in zato se moraš za-
njo potruditi, ravno tako kot ra-
biš trud, da prideš na stolp.

A takrat nismo vedeli, da ne bo 
dobila niti prve pokojnine, da je 
čez en mesec ne bo več.

Tako kot je z delom začela na or-
topedskem oddelku, je v naro-
čju svoje družine in sodelavk na 
njem tudi za vedno zaspala.

Milena, sprejeli smo tvoje spo-
ročilo. Še naprej se bomo trudili, 
da bomo dobri, boljši, najboljši, 
da se bomo imeli radi, da bomo 
držali skupaj ... Za začetek: po-
hod na stolp ljubezni bo postal 
tradicionalni ortopedski Milenin 
pohod.

Kolektiv Oddelka za ortopedijo in 
športne poškodbe

Zaključeni študiji zaposlenih 
• Melita Mušić je 19. 2. 2019 zaključila višje 

strokovno izobraževanje na Doba Epis 
d.o.o., Maribor in pridobila strokovni naziv 
»organizator socialne mreže«

• Ajda Stropnik je 25. 3. 2019 zaključila 
visokošolski strokovni študijski program 
1. stopnje na Fakulteti za zdravstvene 
vede Maribor in pridobila strokovni naziv 
»diplomirana medicinska sestra (VS)«

• Anja Štraus, dipl. m. s., je 25. 4. 2019 zaključila 
podiplomski magistrski študij 2. stopnje 
na Fakulteti za zdravstvene vede Ljubljana 
in pridobila strokovni naziv »magistrica 
zdravstvene nege«

• Darko Kovačić je 29. 5. 2019 zaključil 
visokošolski strokovni študijski program 
1. stopnje  na Visoki zdravstveni šoli Celje 
in pridobil strokovni naziv »diplomirani 
zdravstvenik (VS)«

Milena Kvas
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Stanje zaposlenih na dan 31. 5. 2019: 2058 
delavcev

Prihodi
• 4 zdravniki specialisti
• 2 zdravnika specialista – dopolnilno delo
• 7 zdravnikov specializantov
• 25 zdravnikov sekundarijev
• 13 zdravnikov pripravnikov
• 3 strokovni sodelavci
• 1 inž. tehn. strok
• 1 dipl. inž. radiol. tehnol.
• 2 dipl. fiziot.
• 17 dipl. m. s.
• 1 mag. farm., spec.
• 3 farm. tehniki
• 15 tzn
• 5 tzn – pripravnikov 
• 3 zdravstveni administratorji
• 2 spremljevalca bolnikov 
• 1 strežnica
• 1 energetik
• 3 dietni kuharji
• 1 receptor III 
• 6 servirk 
• 6 vzdrževalcev perila

Odhodi
• 7 zdravnikov specialistov
• 8 zdravnikov specializantov
• 15 zdravnikov sekundarijev 
• 23 zdravnikov pripravnikov
• 1 farmacevtski tehnik
• 14 dipl. m. s.
• 2 dipl. del. terapevta
• 1 višja fizioterapevtka
• 12 tzn
• 7 tzn – pripravnikov
• 3 zdravstvene administratorke
• 1 vodja pralnice
• 2 delavca pralnice
• 5 delavcev oskrbe in transporta
• 5 dietnih kuharjev
• 4 servirke 
• 1 natakar
• 1 sistemski administrator VII/2

Stanje zaposlenih 
na dan 30. 5. 2019 

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi od 
decembra 2018 do maja 2019)

Delovni jubileji od januarja 
do junija 2019

10 LET
1. Domen Berlinc, Enota za SNMP
2. Vesna Crnobrnja, Očesni oddelek
3. Urška Đaković, Nevrološki oddelek
4. Stanislava Pahole, Nabavna služba
5. Nataša Petrović, Nevrološki oddelek
6. Tamara  Polc, Oddelek za laboratorijsko 

medicino
7. Tamara Šinik, Nevrološki oddelek
8. Vesna Žličar, Otroški oddelek

20 LET
1. Nina  Brodej, Otroški oddelek kirurških strok
2. Aleksandra Cerinšek, Urgentni center Celje
3. Gorazd Cerinšek, Enota za SNMP
4. Maja Friedrich, Služba za razvoj kadrov, 

izobraževanje in specializacije
5. Tadeja Pačnik Vižintin, Oddelek za bolezni 

prebavil
6. Lidija Podgoršek, Kardiološki oddelek
7. Mojca Rednjak, Ginekološko-porodniški 

oddelek 
8. Eva Šošter Križnik, Otroški oddelek
9. Marjan Tkalec, Dializni center
10. Nika Vrban, Oddelek za angiologijo, 

endokrinologijo in revmatologijo
11. Marica Žibret, Administracija UCC

30 LET
1. Mateja Agrež, Služba za kakovost
2. Nena Barišič, Radiološki oddelek
3. Dušan Borinc, Medicinska elektronika in 

varovanje
4. Slavica Debeljak, Urgentni center Celje
5. Ksenija Dokler, Nevrološki oddelek
6. Marija Gračner, Služba za prehrano
7. Antonija Gunzek, Sterilizacija
8. Brigite Kitek, Nevrološki oddelek
9. Vilko Kramaršek, Radiološki oddelek
10. Božidar Kroflič, Oddelek za otorinolaringologijo 

in cervikofacialno kirurgijo
11. Mateja Kugonič, Sterilizacija
12. Mateja Špes, Oddelek za transport in oskrbo

40 LET
1. Božidar Buhanec, Urgentni center Celje
2. Marija Debelak, Oddelek za 

otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo 
3. Svetlana Sotošek, Kardiološki oddelek
4. Robert Šterpin, Oddelek za laboratorijsko 

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

december 2018– maj 2019
Ime in priimek NAZIV Pričetek 

izobraževanja
Kraj napotitve

Mag. Andreja Hrovat Bukovšek, 
univ. dipl. org

4. šola antikoagulacijske in antiagregacijske 
medicine

01.12.2018 LAŠKO

Mag. Franci Tratar, mag. farm. Informacijska tehnologija – pogoj za učinkovito 
delo bolnišničnega farmacevta

05.12.2018 LJUBLJANA

Danila Ana Hriberšek, mag. farm. 
spec.

Informacijska tehnologija – pogoj za učinkovito 
delo bolnišničnega farmacevta

05.12.2018 LJUBLJANA

Jure Bračun, mag. farm. Informacijska tehnologija – pogoj za učinkovito 
delo bolnišničnega farmacevta

05.12.2018 LJUBLJANA

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

Akutna možganska kap 07.12.2018 LJUBLJANA

Barbara Hudournik, dr. med. 7. intenzivni tečaj s področja pridobivanja in presa-
ditve organov

05.12.2018 LOGARSKA DOLINA

Petra Čokelj, dr. med. Kolokvij – Fizikalna medicina 11.12.2018 LJUBLJANA

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

AO Trauma Masters Course - Current Concepts - 
Tips from the Masters

02.12.2018 DAVOS

Dr. Dragan Kovačič, dr. med. Klinički slučajevi u kateterskem laboratoriju 11.01.2019 BEOGRAD

Andreja Strmčnik, dr. med. Izzivi pri zdravljenju bolezni zaklopk: Infekcijski 
endokarditis

24.01.2019 LJUBLJANA

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

3. mednarodni simpozij žilne nevrologije 01.02.2019 LJUBLJANA

Doc. dr. Roman Parežnik, 
dr. med.

25. tradicionalno srečanje slovenskih in hrvaških 
intenzivistov

12.01.2019 GOLTE

Barbara Hudournik, dr. med. 25. tradicionalno srečanje slovenskih in hrvaških 
intenzivistov

12.01.2019 GOLTE

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

9. slovenski MRMI tečaj 26.01.2019 NOVO MESTO

Iwona Ewa Kosi, dr. med. 3. mednarodni simpozij žilne nevrologije 01.02.2019 LJUBLJANA

Asist. dr. Barbara Gnidovec 
Stražišar, dr. med

Sestanek izvršilnega odbora ANSS 17.01.2019 AMSTERDAM

Matej Podsedenšek, mag. zdr. 
soc. manag. 

3. mednarodni simpozij žilne nevrologije 01.02.2019 LJUBLJANA

Asist. Andrej Breznik, mag. inž. 
rad. tehn.

3. mednarodni simpozij žilne nevrologije 01.02.2019 LJUBLJANA

Nejc Ribič, dr. med. 25. tradicionalno srečanje slovenskih in hrvaških 
intenzivistov

12.01.2019 GOLTE

Nuša Skutnik, dr. med. 25. tradicionalno srečanje slovenskih in hrvaških 
intenzivistov

12.01.2019 GOLTE

Maja Navodnik Preložnik, 
dr. med.

Multicentrično vrednotenje enakomernosti delo-
vanja sistema za neprekinjeno spremljanje glukoze

23.02.2019 BERLIN

Anja Trbežnik, mag. zdr. nege V skrbi za bolnike s kvčb 02.02.2019 ZREČE

Dušica Čuček, dipl. m. s. V skrbi za bolnike s kvčb 02.02.2019 ZREČE

Marko Kastelic, dr. med. Europen congress of radiology 2019 03.03.2019 DUNAJ

Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege Zn pacienta med teorijo in inovativno prakso 15.03.2019 LAŠKO

Mag. Hilda Maze  Ekosistem organizacij v dobi digitalizacije 22.03.2019 PORTOROŽ

Mag. Hilda Maze  Sodelovanje klinično okolje -izobraževalne institu-
cije

07.03.2019 BREZOVICA PRI 
LJUBLJANI

Tilen Menart, dipl. zn. Zdravstvena nega bolnika, ki prejema protimikrob-
na zdravila

20.03.2019 RIMSKE TOPLICE

Matej Mažič, dipl. zn. Kemijske nesreče 16.03.2019 NOVO MESTO

Mag. Lidija Gobec 5th EFLM Conference on Preanalytical 23.03.2019 ZAGREB

Dr. Dragan Kovačič, dr. med. Zdravstveni razvojni forum 08.03.2019 PORTOROŽ
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Irena Hlastec, dipl. m. s. Zdravstvena nega bolnika, ki prejema protimikrob-

na zdravila
20.03.2019 RIMSKE TOPLICE

Katja Tepeš, dipl. m. s. Ecco 2019 09.03.2019 COPENHAGEN

Prof. dr. Radko Komadina, dr. 
med.

Estes, nove smernice za politravmo v Evropi 19.03.2019 FRANKFURT

Mag. Klemen Jagodič, dr. med. 22. Šrotovi dnevi 16.03.2019 LJUBLJANA

Marko Švencbir, dr. med. Radiological Symposium 17.03.2019 PIESOK

Dr. Drago Brilej, dr. med. 5. interdisc  simpozij za fizioterapevte: Obravnava 
poškodb in obolenj hrbtenice

23.03.2019 LJUBLJANA

Miha Pukl, dr. med. EAU19 34th Annual EAU Congress 19.03.2019 BARCELONA

Miha Pukl, dr. med. 1. redno srečanje urologov Slovenije 22.03.2019 VELENJE

Lea Zupan, dr. med. Belgrade balance forum 07.04.2019 BEOGRAD

Nataša Juhart, dipl. m. s. 45. obletnica dializne dejavnosti v UKC Maribor 05.04.2019 MARIBOR

Nina Glavnik Poznič, dr. med. Slovenska šola intervencijske kardiologije 05.04.2019 LJUBLJANA

Katja Triller, dr. med. Rinitis 12.04.2019 LJUBLJANA

Jure Bračun, mag. farm. Strokovno srečanje članov Sekcije bolnišničnih 
farmacevtov

10.04.2019 LJUBLJANA

Marko Zupan, dr. med. Belgrade balance forum 07.04.2019 BEOGRAD

Asist. Lina Savšek, dr. med. 19. Kokaljevi dnevi 05.04.2019 LAŠKO

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

19. Kokaljevi dnevi 05.04.2019 LAŠKO

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

Glavobol 2019 18.04.2019 LJUBLJANA

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

Terapevtski pristopi pri starostniku 17.04.2019 LJUBLJANA

Prof. dr. Matej Podbregar,
dr. med.

Tečaj pediatričnega uz srca 11.04.2019 LJUBLJANA

Prof. dr. Matej Podbregar,
dr. med.

ECMO - NAŠIH 10 LET 05.04.2019 LJUBLJANA

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

5. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev 11.04.2019 LAŠKO

Asist. dr. Barbara Gnidovec 
Stražišar, dr. med.

Srečanje pediatrov – mednarodni kongres 12.04.2019 MARIBOR

Doc. dr.. Samo Vesel,dr. med. Regionalna konferenca preventivne pedijatrije 
jugoistočne Evrope

11.04.2019 BEOGRAD

Anita Dobrovolec, dr. med. Charing cross international Symposium 15.04.2019 LONDON

Janja Pajk, dr. med. 20th Annual nata symposium 04.04.2019 BERLIN

Zoran Bolta, dr. med. Strokovni sestanek združenja za transfuzijsko me-
dicino

05.04.2019 ZREČE

Dr. Drago Brilej, dr. med. Slovenski veterinarski kongres 04.04.2019 PORTOROŽ

Dr. Drago Brilej, dr. med. Atls - provider course 11.04.2019 MARIBOR

Matjaž Vrbinc, dr. med. 19. Kokaljevi dnevi 05.04.2019 LAŠKO

Rok Maček, dr. med. Varnost reševalcev nikoli ni bila samoumevna 11.04.2019 ZREČE

Judita Knap, dipl. upr. org. Sodobna zdravstvena administratorka 10.05.2019 PTUJ

Dr. Helena Korošec Jagodič, 
dr. med.

Simpozij intenzivne medicine 01.06.2019 BLED

Sabina Kračun, mag. zak. in druž. 
štud.

12. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije 10.05.2019 BRDO PRI KRANJU

Biljana Radić, dr. med. Spomladanski sestanek revmatološke sekcije 18.05.2019 LJUBLJANA

Lea Zupan, dr. med. 14. kongres Evropskega združenja avdiologov 25.05.2019 LIZBONA

Mag. Hilda Maze Ravnanje z ljudmi pri delu 23.05.2019 GOZD MARTULJEK

Marjan Tkalec, dipl. zn. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih 
ved

24.05.2019 MARIBOR

Valentina Vertačnik, dipl. babica 20. Novakovi dnevi 18.05.2019 LAŠKO

Anja Gajšek, dipl. babica 20. Novakovi dnevi 18.05.2019 LAŠKO

Eva Cugmas, dipl. babica 20. Novakovi dnevi 18.05.2019 LAŠKO

Mateja Deželak, dipl. babica 20. Novakovi dnevi 18.05.2019 LAŠKO
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Mirjam Horvat Četina, dr. med. 20. Novakovi dnevi 18.05.2019 LAŠKO

Tina Mežner, dr. med. 20. Novakovi dnevi 18.05.2019 LAŠKO

Metka Klemenšek, dr. med. 20. Novakovi dnevi 18.05.2019 LAŠKO

Mojca Mihelak, dr. med. 20. Novakovi dnevi 18.05.2019 LAŠKO

Mag. Jakob Koren, dr. med. 20. Novakovi dnevi 18.05.2019 LAŠKO

Sanja Trajkovič, dr. med. IBCLC svetovalci izboljšujemo znanje 29.05.2019 DOBRNA

Una Mršič, dr. med. 20. Novakovi dnevi 18.05.2019 LAŠKO

Mag. Andreja Hrovat Bukovšek 12. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije 10.05.2019 BRDO PRI KRANJU

Boštjan Bercko, dr. med. Sodobna kardiologija 2019 01.06.2019 LJUBLJANA

Dr. Dragan Kovačič, dr. med. Sodobna kardiologija 2019 01.06.2019 LJUBLJANA

Ivana Sokolović, dr. med. Sodobna kardiologija 2019 01.06.2019 LJUBLJANA

Marko Zupan, dr. med. 14. kongres Evropskega združenja avdiologov 25.05.2019 LIZBONA

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

6. Zajedniški kongres/Hrvatsko-slovenski uz kon-
gres 2019

11.05.2019 VODICE

asist. Lina Savšek, dr. med. 8. mednarodni simpozij o zdravem življenjskem 
slogu

14.05.2019 LJUBLJANA

Daša Kovačič Bekovič, dr. med. Srečanje sekcije za kirurgijo roke Slovenije 27.05.2019 LJUBLJANA

Rok Pavlič, dr. med. Poškodbe roke 1. del 27.05.2019 LJUBLJANA

Ernest Novak, dr. med. Explore nasha/sculptra obt 21.05.2019 MOSKVA

Matej Lavrič, dr. med. Poškodbe roke 1. del 27.05.2019 LJUBLJANA

Gloria Kotnik, dr. med. Simpozij intenzivne medicine 01.06.2019 BLED

Sergeja Dobravc, dr. med. Strokovno srečanje nefrologov 25.05.2019 IZOLA

Prof. dr. Matej Podbregar 3rd symposium in workshop "Skeletal muscle rese-
arch"

27.05.2019 LJUBLJANA

Barbara Smrke, mag. zdr. nege Simpozij intenzivne medicine 01.06.2019 BLED

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

Simpozij intenzivne medicine 01.06.2019 BLED

Barbara Hudournik, dr. med. Šola nevrosonologije 18.05.2019 LJUBLJANA

Prof. dr. Matej Podbregar, 
dr. med.

Simpozij intenzivne medicine 01.06.2019 BLED

Miha Mežnar, dr. med. Simpozij intenzivne medicine 01.06.2019 BLED

Barbara Hudournik, dr. med. Simpozij intenzivne medicine 01.06.2019 BLED

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

Pregled velikih amputacij spodnjega uda 2015–
2019

24.05.2019 LJUBLJANA

Prof. dr. Radko Komadina, 
dr. med.

ECTES 2019 07.05.2019 PRAGA

Asist. mag. Igor Černi, dr. med. 14. kongres endoskopske kirurgije Slovenije 31.05.2019 PORTOROŽ

Karin  Rojs, dr. med. 14. kongres endoskopske kirurgije Slovenije 31.05.2019 PORTOROŽ

Maja Golmajer, dr. med. Simpozij intenzivne medicine 01.06.2019 BLED

Alja Jevšnik, dipl. fiziot. 10th Iskra medical distributer meeting 2019 28.05.2019 BLED

Mag. Matej Delakorda, dr. med. International surgical sleep society 2019 11.05.2019 NEW YORK

Asist. dr. Barbara Gnidovec 
Stražišar, dr. med.

13th EPNS 21.05.2019 ATENE

Asist. dr. Barbara Gnidovec 
Stražišar, dr. med.

37. Derčevi dnevi 31.05.2019 LJUBLJANA

Mateja Rehar Cokan, mag. zdr. 
nege

12. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije 10.05.2019 BRDO PRI KRANJU

Asist. Andrej Breznik, mag. inž. 
rad. teh.

Nove tehnologije v radiologiji – naš pogled 12.05.2019 ZLATIBOR

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

Nove tehnologije v radiologiji – naš pogled 12.05.2019 ZLATIBOR

Dr. Drago Brilej, dr. med. Uporaba nizkomolekularnih heparinov pri 
posebnih skupinah ljudi

23.05.2019 LJUBLJANA

Rok Kovačič, dipl. zn. ZN pacienta s perkutano nefrostomo 22.05.2019 CELJE
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Prof. dr. Matej Podbregar, dr. med.
Oddelek za intenzivno interno medicino

ZDRAVLJENJE BOLNIKOV S SRČNIM 
ZASTOJEM Z VENSKO-ARTERIJSKIM 
ZUNAJTELESNIM OBTOKOM V SPLOŠNI 
BOLNIŠNICI CELJE 

Pri odraslih bolnikih zunajtelesni krvni obtok (angl. 
Extra Corporeal Membrane Oxygenation, ECMO) v 
intenzivni medicini uporabljamo pogosteje po epi-
demiji gripe 2009.1 Pred tem so zunajtelesni obtok 
uporabljali predvsem med kardiokirurškimi posegi. 
V zadnjem desetletju se je tehnologija ECMO začela 
hitro razvijati, tako da uporaba postaja enostavnej-
ša in cenovno dostopnejša ter stroškovno učinko-
vita.2 3 4

Pri tehnologiji ECMO skozi kanilo odvajamo kri iz 
bolnika, kri nato teče po sistemu skozi membrano, 

kjer se obogati s kisikom in se odstrani ogljikov di-
oksid, nakar levitacijska magnetna turbina potiska 
kri po kanili nazaj v bolnika. Pretok je konstanten 
in ne pulzatilen (od 1 do 8 L/min). Poznamo dve 
osnovni obliki ECMO: veno-venski (VV) in veno-ar-
terijski (VA) ECMO.5 6 Pri VV ECMO zajemamo ven-
sko kri v velikih centralnih venah, jo oksigeniramo 
in ponovno vrnemo  v centralni venski sistem bol-
nika. VV ECMO uporabljamo pri bolnikih z akutno 
respiratorno odpovedjo, ki je ne moremo zdraviti 
niti z naprednimi oblikami umetnega predihava-
nja, obračanjem bolnika na trebuh in dodajanjem 
dušikovega oksida v vdihani zrak. Absolutne kon-
traindikacije za uporabo VV-ECMO so neozdravljiva 
bolezen pljuč brez možnosti za presaditev, umetna Diagram poteka programa eCPR v Splošni bolnišnica Celje

Prof. Podbregar skupaj z nekdanjo bolnico, ki je bila pred 10 
leti prva odrasla oseba v Sloveniji, zdravljena s sistemom VV-
ECMO (Brdo pri Ljubljani, ECMO simpozij, 2019)
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ventilacija z visokimi tlačnimi nastavitvami dalj kot 
7 dni, napredovala maligna bolezen.
VA ECMO uporabljamo pri cirkulacijski odpovedi, 
npr. kardiogenem šoku, obstruktivnem šoku ali pri-
marnem srčnem zastoju, ki je neodziven na napre-
dno oživljanje, kar imenujemo mehansko napredno 
oživljanje (ang. Extracorporeal Cardiopulmonary 
Resuscitation, eCPR).4 Pri VA ECMO zajemamo ven-
sko kri v velikih centralnih arterijah in oksigenirano 
vračamo v velike arterije. ECMO se uporablja pri 
naprednem oživljanju bolnikov z zunaj- (angl. ou-
t-hospital cardiac arrest, OHCA) in znotrajbolnišnič-
nim (angl. In-hospital cardiac arrest, IHCA) srčnim 
zastojem ter oživljanjem, kar imenujemo zunajte-
lesno oživljanje (ang.  Extracorporeal cardiopulmo-
nary resuscitation, eCPR).
VA ECMO je trenutno ena od najbolj učinkovitih 
metod zdravljenja pri bolnikih s srčnim zastojem, 
ki se ne odziva na začeti ACLS. Pri 44 % bolnikov z 
IHCA so uspeli z VA ECMO povrniti življenje, le nekaj 
manj  (40 %) bolnikov pa je imelo zelo ugoden/odli-
čen nevrološki izid zdravljenja.  V naprednih okoljih 
se uporaba VA ECMO pri srčnem zastoju seli iz bol-
nišničnega v predbolnišnično okolje.
Za delovanje sistema ECMO moramo v bolnika vsta-
viti kanile  (premer 15–32 Fr) za odvajanje in vrača-
nje krvi. Vstavljanje kanil je povezano s katastrofal-
nimi zapleti, kot so npr. perforacije velikih žil, zračne 
embolije, krvavitve …8 9 10 11

Arterijski in venski sistem imata pri različnih ljudeh 
različen potek.  Za vstavljanje kanil za VA ECMO na-

vadno kaniliramo skupno femoralno veno in skupno 
femoralno arterijo pod Poupartovim ligamentom. 
Skupna femoralna vena navadno poteka  medialno 
od skupne femoralne arterije. Druge variante pote-
ka so redkejše, npr. potek pod arterijo ali celo lateral-
no od nje.  Med CPR je centralni pulz navadno zelo 
šibak in zaradi masaže z mehanskimi pomagali se 
lahko premika tudi povrhnje tkivo, prav tako s pul-
zacijami/bravo krvi težko ločimo arterijsko od ven-
ske punkcije, zato je punktiranje žil z uporabo samo 
anatomskih markerjev lahko povezano z zapleti. Ti 
so lahko: prebodenje zadnje stene žile namesto le 
sprednje, uvajanje venske kanile v arterijski sistem 
in obratno, vstavljanje kanile skozi veno v arterijo, 
… Vsi ti nepravilni pristopi lahko povzročijo lokalni 
hematomom, tudi retroperitonealni hematom, kar 
vodi v hiter nepopravljiv hemoragični šok.  Punkcijo 
žil je zaradi zmanjševanja tveganja nujno opraviti z 
ultrazvočnim nadzorom.12

Pri skupni femoralni arteriji je pred uvajanjem ka-
nile treba izmeriti tudi njen premer. Če je ta manjši 
od 6 mm, bolnik ni primeren za perkutano vstavitev 
arterijske  kanile (15Fr=5mm), ampak za vstavitev 
po žilnem graftu, kar lahko opravi le žilni kirurg.5 

Če je premer skupne femoralne arterije med 6 in 8 
mm, je vedno po začetku VA ECMO treba opazovati 
morebiten pojav ishemije noge v področju distalno 
od arterijske kanile. Ob morebitni ishemiji moramo 
distalno perkutano ali kirurško prekrvitev okončine 
zagotoviti čim prej in ne pozneje kot v treh urah po 
posegu, da preprečimo razvoj kompartment sin-
droma in posledičnih zapletov od amputacije, aku-

Vaja priprave sistema ECMO in simulacija zapletov na OIIM 
(od desne: Maja Poličnik dipl. m. s., Albina Podpečan dipl. m. s., 
Aleš Očko dipl. zn., Matjaž Vrbinc, dr. med., Darja Podsedenšek 
mag. zdr.-soc. manag., glavna medicinske sestra OIIM, 
Barbara Smrke, mag. zdr. neg., namestnica glavne medicinske 
sestre, prof. dr. Matej Podbregar) 
(foto: Amanda Hrastnik,  OIIM)

Po prvi vstavitvi kanil za VV-ECMO v SB Celje (od desne 
proti levi: doc. dr. Tomaž Goslar, Marko Gulan, dr. med., 
Žiga Vrhovnik dipl. zn., doc. dr. Peter Radšel,  prof. dr. Matej 
Podbregar)
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tne ledvične odpovedi in celo ponovnega srčnega 
zastoja.
Pri uvajanju žice lahko le-ta zavije v drugo smer, kot 
bi pričakovali, ali celo v kakšnem plaku subintimal-
no. Nujno je preveriti lokacijo žic, preden začnemo 
z napredovanjem kanil v žile.  Položaj žic in napre-
dovanje kanil najlažje nadziramo z RTG diaskopijo, 
kar smo zapisali tudi v naš protokol. Z ultrazvočnim 
pregledom trebuha in srca lahko prav tako lokalizi-
ramo žice in spremljamo napredovanje kanil, a za to 
potrebujemo dobro izurjenega zdravnika.
Nevarnost preti tudi, če bolnik ni dovolj heparini-
ziran,13 ko vstavljamo kanile, saj se kri v njih hitro 
strdi in se napravi strdek, ki ob zagonu VA ECMO 
zamaši oksigenacijsko membrano, če prileti iz ven-
ske kanile, ali pa celo napravi obsežno embolizacijo 
v arterijski sistem bolnika, če je v arterijski kanili. V 
postopku je nujno aplicirati heparin po postavljanju 
žic vsaj eno minuto pred vstavitvijo kanil.
Pri povezavi kanil s sistemom lahko na stikih v ceveh 
ostane zrak. Zrak na venskem delu sistem prepozna 
in navadno sam odzrači oksigenacijsko membra-
no. Večji problem je zrak v arterijskem delu sistema 
ECMO, ki embolizira neposredno v arterijski sistem 
bolnika in lahko povzroči lokalne in difuzne spre-
membe, ki se lahko ob velikih količinah zraka kon-
čajo tudi smrtno. Zrak v sistem ECMO lahko pride 
tudi, če nismo previdni in so centralnovenski katetri 
preblizu venske drenažne kanile ter niso ustrezno 
zaprti z nepovratnimi brezigelnimi zaporami, na kar 
morajo poleg zdravnikov biti zelo pozorne tudi me-
dicinske sestre.14  
V šestmesečnem obdobju (julij–december 2019) 
smo prospektivno spremljali neuspešne IHCA in 
OHCA (register Urgentnega centra Celje,  dr. Rok 
Maček)15 pri bolnikih, mlajših od 65 let, ki so imeli 
primarni srčni ritem ob zastoju ventrikularno fibri-
lacijo/ventrikularno tahikardijo, pri katerih je prišlo 
do  zastoja pred pričami, ki so bolnika tudi takoj za-
čele oživljati (dolžina temeljnih postopkov oživlja-
nja pred prihodom urgenten ekipe  < 10 min). V 
opazovanem obdobju smo zabeležili 2 IHCA, 2 
kardiogena šoka in 2 OHCA, ki bi jih lahko zdravi-
li z zunajtelesnim obtokom. Decembra 2018 smo 
dobili aparat Cardiohelp System Maquete ( Getin-
ge Group), ki omogoča vse oblike kardiovaskularne 
podpore do 30 dni in je primeren tudi za medbolni-
šnični transport.
Za funkcioniranje programa VA ECMO ni treba le 
poznati tveganja za zaplete, ampak mora tim delo-
vati usklajeno, tako da vsak član pozna svojo vlogo, 
zato smo začeli s sistemskim planiranim izobraže-
vanjem. ECMO tim za vstavitev naj bi bil sestavljen 

iz vsaj dveh zdravnikov (dva internista ali internist 
+ anesteziolog ali kardiolog + internist), ki vstavlja-
ta sistem z nadzorom ultrazvoka,  inštrumentarke, 
dveh  medicinskih sester, ki pripravljata sistem, in 
rentgenološkega inženirja. Na sliki 1 je predstavljen 
diagram poteka eCPR programa v Splošni bolnišni-
ci Celje. Predvidoma bomo vstavljali ECMO v ope-
racijskem prostoru na OIIM ali v operacijski dvorani 
v UCC ali katetrskem laboratoriju kardiološkega od-
delka.
Za začetek programa ECMO potrebujemo ustrezno 
znanje in izkušnje. Kot vodja internističnega dela KO 
za intenzivno interno medicino UKC  Ljubljana sem 
aktivno sodeloval pri uvajanju programa ECMO pri 
odraslih bolnikih v UKC Ljubljana in Sloveniji. Pred 
10 leti sem z ekipo (prof. Podbregar – kanulacija in 
nadzor sistema, doc. Gorjup – UZ nadzor in Čazim 
Mehić, perfuzionist  – priprava sistema in materia-
la ter nadzor sistema) opravil prvi internistični  VV 
ECMO v Sloveniji pri 17-letni bolnici z bilateralno 
pljučnico (slika 2).  Vstavitev kanil je potekala v bol-
niški sobi respiracijskega centra na Infekcijski klini-

Druga vstavitev kanil za VV-ECMO v SB Celje 
(od desne proti levi: as. Miha Mežnar, as. dr. Jernej Berden) 
(foto: Barbara Hudournik, dr. med.)
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ki, UKC LJ. Leta 2012 sem bil  kot gostujoči profesor 
na dodatnem izobraževanju za program ECMO na 
medicinski univerzi na Dunaju, Avstrija; tam sem 
delal na urgentnem oddelku in v intenzivni eno-
ti oddelka za kardio-torakalno kirurgijo. Leta 2012 
smo začeli gradnjo sistema za eCPR skupaj s službo 
nujne medicinske pomoči v ZD Ljubljana, tako sem 
z ekipo vstavil kanile za prvi perkutani AV-ECMO 
za potrebe eCPR  v sobi 6 KO za intenzivno interno 
medicino (KOIIM), UKC LJ.  Sodeloval sem pri prvem 
transportu odraslega bolnika s helikopterjem v UKC 
LJ, pred tem smo mu v sekundarni bolnišnici vstavili 
kanile za VV ECMO, prav tako sem opravil prvi tran-
sport bolnika z VV ECMO, ki smo ga za transplanta-
cijo pljuč premestili  v univerzitetno bolnišnico na 
Dunaju. Na OIIM SB Celje smo najprej organizirali 
notranje izobraževanje o osnovah ECMO, sledilo je 
notranje izobraževanje za sestre in zdravnike o prip-
ravi sistema ECMO. Za tem smo imeli izobraževanje, 
ki ga je v naši bolnišnici organiziral izdelovalec sis-
tema ECMO s praktičnim treningom upravljanja 
konzole ECMO in pripravo sistema. Nadaljujemo iz-
obraževanje na simulatorju, ki ga za nas organizira 
KO za intenzivno interno medicino UKC Ljubljana, 
ki je naš nadzorni center ECMO, kamor bomo napo-
tili bolnike po primarni hemodinamski stabilizaciji 
in osnovni diagnostiki. Kupili smo učni set in učne 
kanile, tako da bomo imeli suhe vaje  vsaj vsakih 14 
dni (slika 3). Dodatno smo pripravili pisno navodilo 
za pripravo sistema ECMO, dokument za obravnavo 
zapletov in dnevni protokol.  
Do sedaj smo pod nazorom ekipe KOIIM, UKC LJ, 
vstavili kanile za VV-ECMO pri dveh bolnikih. Pri 
prvi vstavitvi  je aktivno sodeloval (vstavljal kanili) 
Marko Gulan, dr. med. (slika 4), pri drugi pa as. Miha 
Mežnar (slika 5). Prvi bolnik je preživel, drugi pa je 
umrl v KOIIM UKCLJ.
Začetno šolanje kadra OIIM je končano, tako da smo 
pripravljeni na prvo samostojno ECMO.
Vodstvu bolnišnice, na čelu z mag. Francem Vin-
dišarjem, dr. med., in direktorico mag. Margareto 
Guček Zakošek, se v imenu  kolektiva OIIM iskre-
no zahvaljujem, ker ste nam omogočili uresničitev 
naše vizije razvoja urgentne in intenzivne medicine 
v naši bolnišnici. 
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Anita Dobrovolec, dr. med.
Radiološki oddelek

MENJAVA ANGIOGRAFA IN OBNOVA 
PROSTOROV INTERVENCIJSKE
RADIOLOGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI 
CELJE

V začetku novembra 2018 se je zaključilo leto in pol 
dolgo obdobje projekta nakupa novega angiografa 
in adaptacije prostorov intervencijske radiologije 
(v nadaljevanju IR), ki v celjski bolnišnici deluje pod 
okriljem Oddelka za radiologijo.

Razširjen program in novi posegi v SB Celje
V SB Celje tako danes opravljamo minimalno inva-
zivne posege vseh pet dni v tednu in s tem pokri-
vamo potrebe bolnikov več bolnišničnih oddelkov 
in tudi bližnjih bolnišnic. Prenova se je smiselno 
zlila tudi s strokovnim razvojem IR v zadnjem letu, 
saj smo poleg povečanega obsega dela razširili tudi 
nabor samih posegov.

V okviru znotrajžilnih posegov na perifernih in 
vratnih arterijah smo na novo uvedli zahtevnejše 
posege, kot je npr. transkatetrska embolizacija (TE) 
akutnih krvavitev, TE arterio-venskih malformacij in 
endovaskularna izključitev anevrizme abdominalne 
aorte (EVAR).
Poleg znotrajžilnih pa smo v letu 2018 uvedli tudi ne-
katere nežilne posege glede na potrebe posameznih 
oddelkov (Oddelek za splošno in abdominalno kirur-
gijo, Oddelek za bolezni prebavil, Urološki oddelek, 
Ginekološko-porodniški oddelek, Oddelek za hema-
tologijo in onkologijo), in sicer kjerkoli v telesu, naj-
pogosteje v okviru abdominalnih bolezni – v poteku 
sečil (nefrostoma po metodi Seldinger, anterogradna 
vstavitev ureteralnega stenta) in žolčnih izvodil (per-
kutana transhepatalna biliarna drenaža –  PTBD). 

Čas prenove, čas improvizacije – 
v SBC še znamo stopiti skupaj …
Leto 2018 je bilo pestro v več pogledih. Od podpi-
sa projekta z Ministrstvom za zdravje (ki je prevzelo 
nakup angiografa), do oblikovanja načrtov prenove 
prostorov (finančno breme adaptacije je prevzela 
bolnišnica sama), do izvedbe obnovitvenih gradbe-
nih del, šolanja kadra in končno zaključka projekta 
ter same primopredaje. 
V času obnovitvenih gradbenih del je ekipa inter-
ventne radiologije štiri mesece gostovala v opera-
cijskih prostorih urgentnega centra, kjer smo lahko 
zagotavljati posege v okviru nujnih stanj. Za posluh 
in sodelovanje se iskreno zahvaljujemo kirurški eki-
pi in ekipi urgentnega centra.
Posebna zahvala gre tudi izvajalcem projekta, teh-
ničnim službam SBC in vsem, ki so kakorkoli sode-
lovali pri prenovi. Redne tedenske koordinacije so 
bile pestre, skozi celotno obdobje pa smo vsi skupaj 
pokazali, kaj se da narediti z dobro vizijo, realno zas-
tavljenimi cilji in dobrim sodelovanjem.

Nov angiograf
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Novosti …

… novi aparati …
Paradni konj prenove je vsekakor diaskopski rent-
genski aparat – angiograf Siemens Artis Q, ki pred-
stavlja najnovejšo generacijo tovrstnih aparatov. V 
kombinaciji z lastnim prostoročnim ultrazvokom in 
pestro paleto aplikacij omogoča številne tehnolo-
ško dovršene posege in njihovo varnejšo izvedbo 
tako za bolnika kot izvajalca. Minimalno invazivni 
posegi temeljijo na tem, da opravimo poseg kjerko-
li v telesu, ne da bi bila potrebna klasična operacija. 
Ravno zato je slikovno-diagnostična podprtost z 
najnovejšimi tehnologijami tako zelo pomembna.  
- VEČJA FLEKSIBILNOST: Stropna montaža rent-

genske cevi oz. loka ter prostoročni ultrazvok 
zagotavljata vsestranski in fleksibilen pristop k 
pacientu.

- BOLJŠI SLIKOVNI PRIKAZ: 55'' monitor v kombi-
naciji z večjo zmogljivostjo rentgenske cevi (na 
račun boljše diaskopije in možnosti računalniške 
tomografije) ter s slikovnimi diagnostičnimi apli-
kacijami omogoča večjo natančnost prikaza in 
boljšo vidljivost. Dodatno lahko preko obdelave 
slik (aplikacija iFlow) že takoj po posegu ovre-
dnotimo njegov uspeh.

- BOLJŠA ZAŠČITA PRED IONIZIRAJOČIM SEVANJEM: 
Diagnostične aplikacije rentgenskega aparata 
so ključnega pomena pri nadzoru obremenitve 
posameznika z ionizirajočim sevanjem. Zmo-
gljivejša rentgenska cev prinaša tudi sorazmer-
no večjo produkcijo ionizirajočih žarkov, kar bi 
brez tehnološkega napredka zaščite pomenilo 
precej večje obremenitve, tako za bolnika kot 
izvajalce preiskave/posega. Primerno izobražen 
in izkušen radiološki inženir s pravilno izbiro in 

uporabo razpoložljivih aplikacij bistveno zniža 
količino sevanja med posegom – do te mere, da 
je še mogoče opraviti poseg kakovostno in stro-
kovno. Novost so npr. digitalni zoom (možnost 
izboljšave slike brez dodatne obsevalne obre-
menitve), montirana dodatna (fizična) zaščita za 
operaterja (in asistenta) vzporedno z rentgensko 
cevjo (lokom) in mizo. Kljub napredku tehnolo-
gije pa sevanja ne moremo izničiti, še vedno ve-
lja pravilo, da brez sevanja ni slike.

- DODATNE APLIKACIJE PO TIPU POSEGA (CT GU-
IDE in EMBO GUIDE): Angiograf ima možnost 
opravljanja CT preiskave za namene CT vodene 
punkcije ter znotrajžilno navigacijo do mesta ak-
tivne krvavitve ali žilne malformacije.

 

Demontaža starega angiografa

Pogled iz kontrolnega prostora

CT vodena punkcija
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… novi (prenovljeni) prostori …
Pri oblikovanju načrtov prostorov smo med dru-
gim težili k temu, da izpolnimo pogoje za opravlja-
nje hibridnih posegov skupaj z žilnimi kirurgi in 
anesteziologi. S tem smo prestavili hibridne posege 
iz operacijskega bloka v prostore IR. Gre za znot-
rajžilne posege v anesteziji in z odprtim kirurškim 
pristopom. Kirurške revaskularizacijske posege, pri 
katerih je potrebna znotrajžilna diagnostika in/ali 
asistenca, pa še naprej opravljamo v operacijskem 
bloku.
Tako smo funkcijsko umestili dva nova prostora, in 
sicer prostor za preoblačenje in kirurško umivanje 
(t.i. 'filter') ter prostor za pripravo in prebujanje pa-
cienta (t.i. 'recovery') z vso potrebno spremljajočo 
opremo.

… novi posegi …
Glede na trenutne potrebe prevladujejo predvsem 
znotrajžilne intervencije, t.i. perkutana translumi-
nalna angioplastika (PTA), pri kateri smo v koraku s 
časom z uporabo najsodobnejšega zdravstvenega 
materiala, inovativnih rešitev znotrajžilnega pristo-
pa in zdravljenja periferne arterijske okluzivne bo-
lezni ter akutnih embolo-trombotičnih stanj.
Razvoju IR v svetu sledimo tudi v SBC in iz dneva v 
dan zdravimo vedno bolj zahtevno patologijo (npr. 
skupina D po klasifikaciji TASC II).

Poleg PTA posegov na perifernih arterijah spodnjih 
in zgornjih okončin ter vratnih arterij smo v letoš-
njem letu pričeli z rekonstrukcijo bifurkacije abdo-
minalne aorte in znotrajžilno izključitvijo anevri-
zme abdominalne aorte (EVAR). S tem posegom 
zagotavljamo bolnikom v naši regiji polno paleto 
vseh tipov zdravljenja bolezni abdominalne aorte 
– kirurškega in znotrajžilnega. V primeru anevrizme 
abdominalne aorte, pri katerem je veliko tveganje 
za rupturo, tako prebivalci celjske regije in širše niso 
več v deprivilegiranem položaju glede na prebival-
ce ljubljanske in mariborske regije, saj lahko celo 
hitreje izpeljemo tako diagnostiko kot zdravljenje. 

PTA – ocena zožitve iliakalne arterije

PTA – rekanalizacija okuzije

EVAR – anevrizma abdominalne aorte (7,8 cm) pred posegom 
in abdominalna aorta po njem
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Center za bolezni ožilja je kot multidisciplinarni 
center že sam po sebi unikum na slovenskih tleh, 
sedaj pa je obogaten še z dodatnim posegom.

V letu 2018 smo uspešno opravili nekaj urgentnih TE 
akutnih krvavitev v trebuhu in medenici. V primeru 
zdravljenja akutnih arterijskih krvavitev ali žilnih 
malformacij nam je v oporo znotrajžilna  'navigacija' 
do mesta ekstravazacije/malformacije. Uvedba teh 
posegov je izrednega pomena za celjsko bolnišni-
co, ki sicer predstavlja glavni center za poškodbe v 
regiji. Tako pokrivamo praktično vse veje medicine 
(travmatologije), potrebne za celostno obravnavo 
poškodovancev.

 

V letu 2018 smo uvedli tudi posamezne nežilne 
posege in tako podkrepili zdravljenje bolnikov več 
bolnišničnih oddelkov. Tovrstni minimalno invaziv-
ni posegi so pretežno urgentni in z njimi razbreme-
nimo določen organski sistem v trebuhu – s pose-
gom vzpostavimo povezave, ki so bile prekinjene 
zaradi narave bolezni (nefrostoma po Seldingerju, 

ureteralni stent ali splint kateter, PTBD). Na tak na-
čin ohranjamo funkcijo organa in bolnikom pogos-
to prihranimo operativni poseg. Pri tem sodelujemo 
z več oddelki: oddelkom za urologijo, ledvične bo-
lezni, ginekologijo, bolezni prebavil, abdominalno 
kirurgijo in hematologijo.

Angiograf ima možnost opravljanja CT preiskave za 
namene CT vodene punkcije. Na ta način dostopa-
mo do težje dosegljivih mest v telesu (ki niso v do-
segu ultrazvoka) in na tem mestu npr. odvzamemo 
vzorec tkiva za analizo.

Tehnologija NI VSE …
Ekipa IR Oddelka za radiologijo se s ponosom ozira 
na pretečeno leto. Prenova prostorov in tehnologi-
je nam je dala nov veter v jadra. Vendar aparati in 
prostori so samo to – aparati in prostori. Brez ljudi 
aparati stojijo, prostori samevajo. 

Ekipa IR, visoko motivirani in angažirani posamezni-
ki različnih profilov, zaposleni tako na Oddelku za 
radiologijo kot ostalih oddelkih, s katerimi sodelu-
jemo, in pomemben člen – pomoč zunanjega stro-
kovnega sodelavca, smo glavno gonilo strokovne-
ga razvoja IR. S tem smo dodali pomemben pečat 

TE – krvavitev v medenici

TE

Nežilni poseg - PTBD
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k celostni zdravstveni obravnavi žilnih bolnikov in 
poškodovancev, zdravljenih v celjski bolnišnici. 
V letu 2018 smo opravili več kot 500 posegov in s 
tem povečali letno realizacijo za 280 %. Več kot 80 
% posegov je bilo znotrajžilnih, od katerih je že od 
samega začetka IR v SB Celje največji poudarek na 
zdravljenju periferne arterijske bolezni in s tem 
povečanju kakovosti življenja in preživetja prebi-
valstva v celjski regiji (in širše) na račun ohranitve 
spodnjih okončin (zmanjšano število amputacij, iz-
boljšanje celjenja ran, zdravljenje trombemboličnih 
zapletov).

V okviru žilnega centra odlično sodelujemo z žilni-
mi kirurgi (na Oddelku za žilno kirurgijo je hospitali-
zirana velika večina pacientov) in angiologi, tako na 
ambulantni ravni kot v okviru žilnega konzilija in pri 
hibridnih posegih. 
Anesteziologi so že sicer naši redni sodelavci pri po-
segih na vratnem ožilju in pri zahtevnejših znotraj-
žilnih posegih. Sedaj pa predstavljajo nepogrešljiv 
člen še pri hibridnih posegih in EVAR-ih.

 

EVAR – priprava pacienta in endovaskularnega zdravstvenega 
materiala

Hibridni poseg

Hibridni poseg – žilni kirurgi

Del interventne ekipe

Zelo pomembna je komunikacija tudi z ostalimi 
oddelki, predvsem glede indiciranja in možnosti 
samih posegov ter oskrbe po posegu. Redna komu-
nikacija je vzpostavljena preko konzilijev (npr. uro-
-radiološki in gastro-radiološki konzilij).

Ker vidimo ljudi – zaposlene kot najpomembnejši 
in najmočnejši segment IR, si v prihodnosti želimo v 
prvi vrsti krepitve kadra, tako številčno kot z uspo-
sabljanjem.

Dejstvo, da je interventna radiologija kot veda me-
dicine med najmlajšimi in kot taka izrazito futuri-
stično naravnana, se prenaša tudi na same izvajal-
ce – s sodelavci optimistično zremo v prihodnost in 
smo pripravljeni na nadaljnje podvige.
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Lea Zupan, dr. med., Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
Marko Zupan, dr. med., Nevrološki oddelek

OBRAVNAVA BOLNIKA Z VRTOGLAVICO 
V URGENTNEM CENTRU SPLOŠNE 
BOLNIŠNICE CELJE 

Ob treh ponoči je 57 let star moški z zdravljeno arte-
rijsko hipertenzijo nenadoma zbolel z vrtoglavico in 
motnjami ravnotežja. Zanašalo ga je v levo in čutil je 
rahle bolečine v zatilju. Prejšnji dan je doživel krat-
kotrajno prehodno nestabilnost. Ob štirih zjutraj je 
sam prišel v  urgentni center (UC) SB Celje. Sprejela 
ga je triažna medicinska sestra, ki je izmerila vitalne 
funkcije. Na osnovi triažnega  algoritma in ob po-
moči triažne matrike za vrtoglavico ga je napotila v 
urgentno nevrološko ambulanto.
Pot obravnave bolnika z vrtoglavico v UC smo načr-
tovali v letu 2016. V želji za kakovostno, usmerjeno 
in  hitro obravnavo teh bolnikov na osnovi sodob-
nih mednarodno sprejetih priporočil smo takrat 
tudi organizirali izobraževanje v obliki  predavanja 
za vse zdravnike, ki sodelujejo v urgentni službi. Po-
govorili smo se o težavah bolnikov z vrtoglavico in 
priporočilih za diagnostično obravnavo. Poudarili 
smo pomen anamneze in kliničnega pregleda za 
prepoznavo dejanskih težav bolnika, za ločevanje 
nujnih, življenje ogrožajočih stanj od benigne vrto-
glavice, za ločevanje prave vrtoglavice, ki nastane 
zaradi okvar v ravnotežnem sistemu, od vrtoglavici 
podobnih stanj in prepoznave centralne vestibulo-
patije ter njeno ločevanje od periferne, da bi ustrezni 
specialisti čim prej začeli zdraviti prepoznano bole-
zen. Vrtoglavica je pogost simptom, saj jo ima kar 5 

% obolelega prebivalstva. Od teh jih 80 % prizadetih 
poišče zdravniško pomoč (Neuhauser et al. 2006).  
Večina ima nenevarne bolezni, pri nekaterih pa gre 
za nevarna kardiovaskularna ali cerebrovaskularna 
stanja, ki predstavljajo medicinsko urgenco. Nene-
varni vrtoglavici sta na primer benigna paroksiz-
malna položajna vrtoglavica (BPPV) in vestibularni 
nevronitis, ki bolnika življenjsko ne ogrožata, sta pa 
zanj zelo neprijetni in zahtevata hitro ukrepanje. Od 
bolnikov z vrtoglavico ima 14 % centralno okvaro 
vestibularnega sistema. Ločevanje centralnih od 
perifernih vestibularnih okvar je lahko v urgentni 
službi težavno. Periferne okvare povzročajo vesti-
bularne  sindrome, za katere so značilne kombinira-
ne zaznavne, okulo-motorne, posturalne in vegeta-
tivne manifestacije:  vrtoglavica, nistagmus, ataksija 
in slabost pri spremembah položaja glave in telesa. 

Urgentni center SB Celje

Dušan Pavlović, dr. med., organizator BBF
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Centralne okvare lahko posnemajo periferne in jih 
prepoznamo samo z natančnim otonevrološkim 
pregledom, ki vključuje oceno vertikalnega škilje-
nja (skew deviation), oceno nistagmusa pri različnih 
smereh pogleda in test hitrega zasuka glave (HIT= 
Halmagyi-Curthoysev test). 
Naše izkušnje pri obravnavi bolnikov z vrtoglavico v 
UC smo prvič predstavili v Beogradu na 5. Belgrade 
Balance Forumu (BBF 2017), ki je največje medna-
rodno strokovno srečanje na Balkanu, namenjeno 
širjenju novosti s področja nevrootologije.  Dušan 
Pavlović, dr. med., specialist otorinolaringologije, 
predsednik Srbskega združenja otologov in avdio-
logov, ki je glavni organizator teh tradicionalnih sre-
čanj, vsako leto povabi k sodelovanju svetovno pri-
znane strokovnjake s tega področja, ki svoje bogato 
znanje udeležencem srečanja posredujejo preko 
predavanj, interaktivnih delavnic in v prostem po-
govoru med druženjem. 
 
Srečanje omogoča tudi izmenjavo izkušenj iz klinič-
ne prakse in razvijanje povezav med strokovnjaki, ki 
imajo iste delovne interese. V prispevku na BBF 2017 
smo predstavili naše napore za dobro in strokovno 
obravnavo vrtoglavih bolnikov z akutnimi težavami 
ob upoštevanju novejših smernic. V letu 2016 smo 
v UC SB Celje obravnavali 85.889 bolnikov z različni-
mi težavami (dnevno povprečno 235).  Med njimi je 
imelo 490 (130 moških/360 žensk, starih od 1 do 88 
let/povprečno 60 let) oseb vrtoglavico, kar je 0,5 % 
od vseh pregledanih bolnikov v UC. Po diagnostični 
obravnavi smo prepoznali 146 (29,79 %) bolnikov s 
periferno vestibulopatijo (75 BPPV, 62 vestibularnih 
nevronitisov, 6 Menierejevih bolezni, 3 drugo), 97 
(19,79 %) bolnikov s centralno vestibulopatijo (56 
kapi, 15 migren, 10 epilepsij, 5 multiplih skleroz, 4 
tumorjev, 7 drugo) in 247 (50,40 %) bolnikov z ne-
vestibularnimi vzroki težav (150 kardiovaskularnih 
zapletov, 50 psihogenih motenj, 32 ortopedskih 

težav, 10 stranskih učinkov zdravil, 5 drugo). V svo-
ji opazovalni študiji smo se osredotočili na klinič-
ne slike, diagnostične postopke ter diferencialno 
diagnozo bolnikov z akutno nastalo vrtoglavico in 
nestabilnostjo. Slikovno diagnostiko (računalniško 
tomografijo = CT) smo opravili pri 284 (58 %) bolni-
kih. Pravilno diagnosticiranih v UC je bilo 298 (60,81 
%) bolnikov, kar je primerljivo s podatki iz literature. 
 
Strokovnjaki na BBF 2017 so ocenili, da je naše delo 
dobro in naša zavzemanja za razvoj stroke pozitiv-
na. Izkazali so tudi pripravljenost sodelovati pri šir-
jenju znanja iz nevrootologije v Sloveniji. Svoje bo-
gate klinične izkušnje in široko znanje sta nam na 
srečanju med drugimi predstavila prof. David S. Zee 
z univerze Johns Hopkins v  Baltimorju, ZDA, ki je 
eden najvidnejših svetovnih nevrootologov, pravi 
mojster  prepoznave patologije vestibularnih okvar 
preko okulomotornih gibov, in prof. dr. Mohamed 
M. Hamid iz Clevelanda, direktor in ustanovitelj kli-
ničnega centra za vestibularno medicino, ki je emi-
nenca na področju obravnave vrtoglavice in poseb-
no Menierove bolezni.
 

 

Lea Zupan, dr. med. – predstavitev prispevka Obravnava 
bolnikov z vrtoglavico v UC SB Celje

Prof. David Zee,  BBF 2017, uvodno predavanje 

Prof. David Zee in prof. dr. Mohamed Hamid – BBF 2017 
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Med druženjem se je oblikovala ideja o organizaciji 
podobnega srečanja v Sloveniji. 

V Strunjanu smo 7. junija 2018 organizirali  medna-
rodno strokovno srečanje z učnima delavnicama  
DAN ZA VRTOGLAVICO – VERTIGO DAY. Obravnavo 
bolnika z vrtoglavico smo predstavili celovito s po-
močjo mednarodno priznanih tujih ( Prof. Dr. M. Ha-
mid iz ZDA in Dr. D. Pavlovič iz Srbije) ter domačih 
strokovnjakov različnih specialnosti, ki se pogloblje-
no ukvarjajo s to problematiko. 
 

Strunjan 2018, predavanje prof. dr. Mohameda Hamida 

Strunjan 2018, Dušan Pavlović, dr. med. in slušatelji na 
delavnici

Strunjan 2018, zadovoljni člani organizacijskega odbora 
VERTIGO DAY ob zaključku srečanja

 Prof. dr. Michael Halmagyi – BBF 2019  

Srečanje so podprli Združenje otorinolaringologov, 
Združenje nevrologov ter Združenje zdravnikov 
družinske medicine pri Slovenskem zdravniškem 
društvu (SZD) in je bilo zelo odmevno, saj se ga je 
udeležilo okoli 100 udeležencev – zdravnikov različ-
nih specialnosti, ki se pri svojem delu srečujejo z vr-
toglavimi bolniki. Zdravniška zbornica Slovenije je 
pasivnim udeležencem dodelila 6,5 kreditnih točk. 
 
Ugodne ocene srečanja in veliko novosti pri celostni 
obravnavi bolnikov z vrtoglavico in motnjami rav-
notežja ter pripravljenost strokovnjakov za sodelo-
vanje so bile vzpodbude za nova načrtovanja.
Letos 8. in 9. aprila smo se ponovno srečali v Beogra-
du na 7. BBF.  Kjučno predavanje je imel svetovno 
priznani otonevrolog, prof. dr. Michael Halmagyi iz 
Avstralije, ki je v literaturi med drugim poznan tudi 
po HIT testu – Halmagyijev test, ki ga pri kliničnem 
pregledu uporabljamo za ločevanje med periferno 
in centralno vestibulopatijo. 

Predstavili smo  klinični primer 57-letnega bolnika, 
ki je prišel v UC ponoči zaradi nenadne vrtoglavice 
in zanašanja v levo. Težava je nastopila eno uro pred 
prihodom v zdravstveno ustanovo. Po pravilnem 
triažiranju smo ga obravnavali v urgentni nevrolo-
ški ambulanti. Pri nevrološkem pregledu smo ugo-
tovili horizontalni nistagmus v desno, ki je pri pog-
ledu v levo spremenil smer. Pri Rombergovem testu 
je bolnika zanašalo v levo. Drugih nevroloških izpa-
dov ni imel. Po ocenjevalni lestvici nevroloških iz-
padov (NIHSS – National Institutes of Health Stroke 
Scale) je imel 2–3 točke. Slikovni  preiskavi CT glave 
ter CT angiografija vratnih in možganskih arterij sta 
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bili normalni. EKG je pokazal atrijsko fibrilacijo. Po 
znižanju krvnega tlaka na normalno vrednost smo 
eno uro in pol po nastopu možganske kapi pričeli 
trombolitično zdravljenje (rtPA). V dveh urah je priš-
lo do vidnega izboljšanja bolnikovega stanja (NIHSS 
1). Po 12 dneh zdravljenja  je zapustil bolnišnico z 
minimalnimi nevrološkimi izpadi in uvedeno anti-
koagulantno terapijo. Dodatna avdiološka obrav-
nava je pokazala lažjo naglušnost za nižje frekvence 
na levem ušesu in nekoliko slabše delovanje leve-
ga vestibularnega aparata. Na magnetni resonanci 
(MR) možganov so bili vidni ostanki ishemičnega 
infarkta v levi hemisferi malih možganov – povirje 
posteriorne inferiorne cerebelarne arterije (PICA). 
MR angiografija možganskih arterij je bila normal-
na. 
 

Marko Zupan, dr. med.: predstavitev kliničnega pri-
mera na BBF 2019
Prof. dr. Halmagyi je javno pohvalil hitro in natančno 
diagnostiko ter pravilno odločitev za trombolitično 
zdravljenje, kar je bolniku zagotovilo dober rezultat 
zdravljenja. Vse to nas je vzpodbudilo k načrtovanju 
novih projektov. 

Letos 4. in 5. oktobra pripravljamo  drugo mednaro-
dno strokovno srečanje z delavnicami na temo vrto-
glavice in omotice v Sloveniji DNEVI ZA VRTOGLA-
VICO 2019 – VERTIGO DAYS 2019, ki bo v Portorožu 
na Turistici – Fakulteti za turistične študije.  Glavni 
cilj srečanja je širjenje novosti pri prepoznavanju, 
zdravljenju in rehabilitaciji vrtoglavice, omotice in 
slušnih motenj. Znanje bodo posredovali najvidnje-
ši mednarodni (prof. David Zee, prof . dr. Mohamed 
Hamid, Dušan Pavlović, dr. med.) in domači stro-
kovnjaki (prof. dr. Danica Rotar Pavlič, specialistka 
družinske medicine, predsednica sekcije družinske 
medicine; prof. dr. Fajko F. Bajrović, patofiziolog in 
nevrolog, predstojnik Kliničnega oddelka za vasku-
larno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapi-
jo na Nevrološki kliniki v Ljubljani; prof. dr. Anton 
Grad, internist in nevrolog, predavatelj na Univerzi 
na Primorskem, zaposlen na nevrološkem oddelku 
SB Izola; doc. dr. Bojan Rojc, tudi predavatelj na Uni-
verzi na Primorskem in hkrati nevrolog v SB Izola; 
mag. Aleš Pražnikar, specialist nevrologije in fizikal-
ne medicine, zaposlen na nevrološkem inštitutu v 
Glasgowu, Velika Britanija; Marko Zupan, nevrolog  
in Lea Zupan, otorinolaringologinja – oba zaposle-
na v SB Celje). Srečanje podpirajo Združenje nevro-
logov Slovenije pri SZD, Združenje zdravnikov dru-
žinske medicine pri SZD, Univerza na Primorskem 
in Splošna bolnišnica Celje. Posredovali bomo nova 
znanja iz otonevrologije, da bi zagotovili razvoj 
stroke in pripomogli k še večji uveljavitvi naše bol-
nišnice v Slovenskem prostoru. 

Za zagotavljanje strokovnih sodobnih diagnostič-
nih postopkov pri obravnavi bolnikov z vrtoglavico 
in motnjami ravnotežja pa v naši ustanovi nujno 
potrebujemo nove sodobne aparature, na katere v 
avdiovestibulološki ambulanti čakamo že vrsto let. 

Marko Zupan, dr. med.: predstavitev kliničnega primera na 
BBF 2019

Strunjan 2018, predstavitev potrebne opreme za avdiovesti-
bulološki center
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Kolektiv  ginekološko-porodniškega  oddelka

ANGELCA PETACI CIMPERMAN 
– PREJEMNICA ZLATEGA ZNAKA 
ZBORNICE ZVEZE

Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza stro-
kovnih društev medicinskih sester, babic in zdra-
vstvenih tehnikov Slovenije je 10. maja 2019 na 
Brdu pri Kranju, kjer se je odvijal 12. kongres zdra-
vstvene in babiške nege Slovenije, podelila najvišje 
stanovsko priznanje, zlati znak na področju zdra-
vstvene in babiške nege, Angelci Petaci Cimper-
man, dipl. med. sestri, babici.

Angela Petaci Cimperman se je rodila v Celju.  
Osnovno šolo je obiskovala v Vitanju in nadaljeva-
la šolanje na Srednji zdravstveni šoli Juge Polak v 
Mariboru, smer babištvo. Leta 2000 se je vpisala na 
Visoko zdravstveno šolo v Mariboru in jo tudi uspeš-
no zaključila ter pridobila naziv diplomirana medi-
cinska sestra. Angela Petaci Cimperman se veliko 
izobražuje, večinoma se usposablja na področju ba-
bištva, ker to potrebuje pri svojem delu.
Po končani babiški šoli leta 1982 se je zaposlila na 
ginekološko-porodniškem oddelku v Splošni bol-
nišnici Celje. Že od začetka poklicne poti je njeno 
delovno mesto v porodnem  bloku. Pričela je  kot 
babica v troizmenskem delu, nato je bila leta 2010 
imenovana za nadzorno medicinsko sestro-babico 
v porodnem bloku. V vseh teh letih se je izkazala kot 
dobra organizatorica strokovnega dela, povezoval-
ka strokovnega področja z namenom usklajevati 
funkcionalnost in delovanje porodnega bloka  za 
potrebe porodnic.
Kolegico Angelo Petaci Cimperman odlikujejo lju-
bezen do poklica, usmerjenost k nosečnicam, po-
rodnicam, kot tudi otrokom in družini, humanost 
in pripravljenost pomagati. V središču njenega po-
klicnega delovanja je vedno pacient. Je zagovorni-
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ca etičnosti in humanizacije v praksi zdravstvene 
in babiške nege. Svoje delo opravlja z veliko mero 
potrpežljivosti in prijaznosti, zato je kolektiv, v ka-
terem je zaposlena, nanjo ponosen. Odlikujejo 
jo kolegialnost, vizija, doslednost v izpolnjevanju 
delovnih nalog, uvajanju sprememb in uveljavitvi 
stroke zdravstvene in babiške  nege ter strpnost in 
posluh za ženske – nosečnice. Več let  je opozarjala  
na zasebnost porodnic v porodni sobi ob porodu. 
Vodstvo bolnišnice se je odločilo obnoviti in renovi-
rati porodni blok. Pri tej obnovi je sodelovala v želji, 
da bi  bili prostori primerni za boljše delo in večjo za-
sebnost porodnic. Vrsto let je organizirala in vodila 
dneve odprtih vrat v porodnišnici Celje. Prizadevala 
si je za ustanovitev šole za starše. Ponosna je, da jim 
je uspelo tudi z njeno pomočjo pripraviti sklop pre-
davanj Priprava na porod in starševstvo, kjer  tudi 
sama aktivno sodeluje z  mlajšimi kolegicami.
Delovanje in aktivnosti ter članstvo v strokovnem 
združenju nam potrjuje dejstvo, da je Angela Petaci 
Cimperman dejavna na številnih  področjih. Je ak-
tivna članica v strokovni sekciji medicinskih sester 
in babic.
S strani strokovne sekcije je imenovana v razne de-
lovne skupine, ki delujejo v okviru Zbornice – Zve-
ze. Dva mandata je bila članica častnega razsodišča 
druge stopnje. Udeležila se je tudi nekaj mednaro-
dnih kongresov babištva in prinašala znanje in izku-
šnje drugih v svojo delovno sredino.

Zlati znak je Angelci podeljen kot priznanje za nje-
no nesebično pomoč mlajšim kolegicam in drugim 
sodelavcem, nosečnicam in bodočim staršem,  pri-
zadevanju za dvig kakovosti zdravstvene nege in 
babištva in kot vzpodbuda za nove izzive in znanja, 
ki jih želi še vedno sprejemati in deliti na svoji po-
klicni poti v prihodnosti.

Draga Angelca,
ob visokem priznanju Zbornice-Zveze ti  iskreno česti-
tamo in  ti želimo še veliko uspehov na tvoji  nadaljnji 
poti.

Tina Balog Kotnik, dr. med.
Urgentni center

KOLEKTIV NEGOVALNEGA KADRA 
ENOTE ZA SPLOŠNO NUJNO 
MEDICINSKO POMOČ – PREJEMNIK 
SREBRNEGA ZNAKA DMSBZT CELJE

Enota za splošno nujno medi-
cinsko pomoč je od leta 2017 
del Urgentnega centra Splošne 
bolnišnice Celje. Kolektiv nego-
valnega kadra šteje 37 reševal-
cev. Dejavnost nujne medicinske 

pomoči zagotavljajo po sistemu 
24 ur 7 dni na teden 365 dni. Kot 
mobilne enote na terenu se po-
javljajo v dveh oblikah: kot mobil-
na enota reanimobila in mobilna 
enota nujnega reševalnega vozi-

la. Teritorialno pokrivajo obmo-
čje 816 kvadratnih kilometrov, 
na katerem živi približno 125.000 
prebivalcev. Kot ena prvih enot v 
Sloveniji se lahko pohvalijo s kar 
nekaj posegi, ki so jih za oskrbo 

OBVESTILO

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije bo letos 
organiziralo bolnišnične športne igre v soboto, 14. 9. 
2019, na Bledu. 
Odločili smo se, da z zbiranjem prijav pričnemo pra-
vočasno. Predvidene discipline na osnovi preteklih let 
so: tenis, namizni tenis, odbojka na mivki, nogomet, 
golf, košarka, balinanje, lokostrelstvo, tek, pikado, 
veslanje na veslaških simulatorjih in veslanje v turis-
tičnih čolnih.
Prosimo, prijavite se gospodu Mateju Velenšku na 
elektronski naslov: matej.velensek@sb-celje.si ali na 
telefon 37-42.
Z nadaljnjimi navodili bomo vse prijavljene kandidate 
seznanili, ko bomo prejeli program.
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urgentnega pacienta iz varnega 
bolnišničnega prenesli v popol-
noma nepredvidljivo zunajbol-
nišnično okolje: uporaba nein-
vazivne mehanične ventilacije, 
uvedba videolaringoskopije pri 
težavni oskrbi dihalne poti, zaprti 
sistem za lavažo želodca na tere-
nu, set za male kirurške posege, 
drenažo itd. V preteklem letu so 
uvedli tudi standarde za kontinui-
rano infuzijo preko perfuzorjev za 
določena zelo potentna zdravila, 
kot so vazopresorji in inotropna 
zdravila: dopamin, dobutamin, 
noradrenalin, … Zaradi večje 
varnosti ta zdravila aplicirajo po 
predhodnem vnosu telesne teže 
pacienta, izbire koncentracije in 
standardnega redčenja v knjižici 
zdravil, ki je programirana v per-
fuzorje. Za večjo kakovost dela 
in nadzor imajo mobilne enote v 
vozilih sledenje, s katerim lahko 
dispečer vsak trenutek preveri 
položaj ekipe. Prav tako je vsak 
član ekipe opremljen s teleko-
munikacijskimi in navigacijskimi 
napravami. Redno spremljanje 
dela in skrb za kakovost v enoti 
se kaže tudi z rednimi mesečnimi 
sestanki, na katerih so izpostav-
ljeni zanimivejši primeri pretekle-
ga meseca in za katere iščejo še 
dodatne rešitve za boljšo oziroma 
kakovostnejšo obravnavo. Visoka 
raven znanja in spretnosti posa-
meznih članov ekip se kaže v več 
smereh. Ne nazadnje so to vrhun-
ski rezultati, ki jih ta ekipa do-
segla na tekmovanju ekip nujne 
medicinske pomoči iz Slovenije 
na Rogli. Pohvali pa se lahko tudi 
z reševalcem, ki je mednarodni 
inštruktor na skoraj vseh tečajih s 
področja urgentne medicine.  Ve-
lik dosežek je tudi to, da so prav 
člani operativnih enot iz Celja 
(nujna medinska pomoč in poli-
cija) bili soustvarjalci priporočil 
za ukrepanje ekip nujne medicin-
ske pomoči v primeru t. i. AMOK 
intervencij na državni ravni. So 

tudi ena izmed redkih enot nujne 
medicinske pomoči v Sloveniji, ki 
se aktivno vključuje tudi v druga 
delovišča bolnišnične urgentne 
službe kot del urgentnega centra. 
Enoto odlikuje tudi visoko multi-
disciplinarno sodelovanje z dru-
gimi službami, to pa sta Poklicna 
gasilska enota Celje in Policijska 
uprava Celje, s katerima priprav-
ljajo različna skupna usposablja-
nja in vaje. Posebnost enote je v 
tem, da se ukvarja z nujno medi-
cinsko pomočjo (izjemno malo – 
le 0,5 ekipe za nenujne reševalne 

Podelitev srebrnega znaka v Narodnem domu, 15.5.2019
Od leve: Janez Melanšek, URSZR, mag. Margareta Guček Zakošek, Matej Mažič, 
Boštjan Žaberl, Posebna policijska enota, Rajko Nemec, Sektor kriminalistične 
policije, Božidar Pezdevšek, vodja Operativno komunikacijskega centra, Policijska 
uprava Celje. 

prevoze), kar poveča izpostavlje-
nost zaposlenih nujnim prime-
rom. To pa bistveno pripomore k 
boljši izkušenosti in rutini. Delo, 
v katero se vključujejo zaposleni, 
pomeni bitko s časom, bitko med 
življenjem in smrtjo, boj za tiste, 
ki so življenjsko najbolj ogroženi. 
Vztrajnost, pogum in želja po no-
vem pa člane kolektiva združuje. 
Ne nazadnje tudi pri skupnem 
vzponu zaposlenih v enoti na naj-
višji vrh Slovenije Triglav, kamor 
bodo lahko ponesli tudi SREBRNI 
ZNAK. Iskrene čestitke!  

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z javnostmi ali na e-mail 
danijela.gorisek@sb-celje.si . Prosimo, da nam prispevke pošljete v elektronski obliki 
(na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokovne in akademske naslove 
avtorjev ter naziv oddelka oz. službe, v kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite 
ločeno na koncu besedila. Fotografije priložite tudi v izvirni elektronski obliki. 

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 25. novembra 2019.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege
Center za bolezni ožilja 

ZDRAVSTVENA NEGA KIRURŠKEGA 
PACIENTA MED TEORIJO IN 
INOVATIVNO PRAKSO

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v kirurgiji je 15. in 16. marca v kongresnem centru 
Thermana Laško organizirala tradicionalni dvodnev-
ni seminar. Strokovni seminar smo namenili teore-
tičnim izhodiščem in inovativnim praksam kirurške 
zdravstvene nege v naših bolnišnicah. Namen učnih 
delavnic pa je bil obnoviti dosedanje znanje na po-
dročju zdravstvene nege akutnih in kroničnih ran, 
spoznati enteralno hranjenje z enfit pripomočki in 
pridobiti praktično znanje izvajanja diagnostičnega 
postopka merjenje perfuzijskih tlakov in določitev 
gleženjskega indeksa. 

Izbrana predavanja so pritegnila številne zaposle-
na na področju kirurške zdravstvene nege iz vseh 
slovenskih bolnišnic, seminarja se je tako udeleži-
lo 115 udeležencev. Program je bil zelo razgiban, 
predstavljene so bile inovativne prakse v posame-
znih bolnišnicah, ki so odraz razvoja in dinamičnos-
ti kirurške zdravstvene nege. Kirurška zdravstvena 
nega Splošne bolnišnice Celje se je tokrat v sode-
lovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljublja-
na predstavila z uvodnim predavanjem. O diagno-
sticiranju v kirurški zdravstveni negi sta podrobno 
predavali asist. mag. Maja Klančnik Gruden in asist 
Lidija Fošnarič. Diagnosticiranje ali določanje nego-
valnih diagnoz temelji na fazi ocenjevanja, hkrati 
pa predstavlja temelj za vse nadaljnje faze procesa 

zdravstvene nege.  Diplomirana medicinska sestra 
na kirurškem področju pred začetkom ocenjevanja 
potrebuje znanje o ključnih teoretičnih konceptih, 
saj lahko le tako zagotavlja kontinuiran proces di-
agnosticiranja, ki temelji na kliničnem opazovanju, 
negovalni anamnezi in oceni pacientovega stanja. V 
sodelovanju z  Oddelkom za žilno kirurgijo in Cen-
trom za bolezni ožilja Splošne bolnišnice Celje je 

Sproščen klepet udeležencev seminarja iz Splošne bolnišnice 
Celje (foto Andraž Purg)

Registracija udeležencev pod budnim očesom Aleksandre 
Gaber Vivod in Petre Orešič (foto Andraž Purg)

Udeleženci seminarja (foto Andraž Purg)
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kateri nas je nasmejal komik Jernej Celc, za prijet-
no glasbeno vzdušje pa so poskrbeli člani skupine 
ZaKaPaNe, s katerimi je zapela tudi sodelavka Klara 
Lorger. 
Z letom 2019 sem tako  zaključila osemletno us-
pešno vodenje Sekcije medicinskih sester in zdra-
vstvenih tehnikov v kirurgiji. Ob tej priložnosti se 
zahvaljujem vodstvu Splošne bolnišnice Celje, ki 
mi je omogočilo strokovno delovanje na področju 
kirurške zdravstvene nege tudi izven bolnišnične-
ga okolja. Zahvaljujem se mojemu negovalnemu 
in zdravstvenemu timu za vso podporo pri delova-
nju v strokovni sekciji, kajti z njihovo pomočjo sem 
lahko nemoteno strokovno ustvarjala na področju 
kirurške zdravstvene nege.

bila na seminarju izvedena delavnica Merjenje per-
fuzijskih tlakov in določitev gleženjskega indeksa pri 
pacientih po revaskularizacijskih posegih na arterijah 
spodnjih okončin. Delavnico sta oblikovali in vodili 
Nevenka Praznik, dr. med., in Lidija Fošnarič, dipl. m. 
s.,  mag. zdr. nege. Zaradi velikega zanimanja udele-
žencev za osvojitev tega diagnostičnega postopka 
bodo teoretične in praktične vsebine delavnice iz-
hodišče za oblikovanje specialnega znanja.
 
Predstavljenih je bilo kar nekaj inovativnih praks v 
posameznih bolnišnicah:
• inovativni operativni poseg pri inkontinenci bla-

ta,
• celjenje ran s pomočjo hiperbarične oksigenaci-

je,
• celjenje ran s hidrofilno polimerno membrano,
• protokol hitrega okrevanja in učinki multimodal-

nega nadzora bolečine pri pacientih po operaciji 
rame,

• higienska priprava pacienta na operativni poseg,
• delirij v pooperacijskem obdobju.

V okviru seminarja so potekale volitve članov izvr-
šnega odbora in volitve predsednika Sekcije medi-
cinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji za 
mandatno obdobje 2019–2023. Volilni list je obliko-
vala volilna komisija, ki je pregledala vložene kandi-
dature in ugotovila njihovo popolnost. Pri volitvah 
članov izvršilnega odbora strokovne sekcije se upo-
števa regijski princip in strokovno področje kirur-
ške zdravstvene nege. Izvoljena predsednica Sek-
cije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za 
mandatno obdobje 2019–2023 je Adrijana Debelak 
(Univerzitetni klinični center Ljubljana). Slavnostna 
predaja vodenja strokovne sekcije je potekala na 
večerni slovesnosti dvodnevnega seminarja, na 

Delavnica merjenja perfuzijskih tlakov (foto Andraž Purg)

Glasbeni nastop Klare Lorger (foto Andraž Purg)

Jernej Celc je poskrbel za veliko mero smeha (foto Andraž Purg)
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SODELOVANJE PRI MEDNARODNI 
RAZISKAVI  »NUTRITION DAY 2018«

Na povabilo Onkološkega inštituta v želji, 
da sodelujemo v mednarodni presečni 
raziskavi, se je naša bolnišnica  v lan-
skem letu prvič vključila v medna-
rodno raziskavo »Nutrition Day«.
Raziskava »Nutrition day« poteka 
kot multicentrična mednarodna 
presečna raziskava od leta 2005. 
Sprva je potekala samo v Evropi, 
zadnja leta so se vanjo vključile 
tudi bolnišnice v ZDA in Kanadi. Cilj 
zbiranja tovrstnih podatkov je oceni-
ti, kako bolnišnice po svetu obravnavajo 
prehranjenost bolnikov. 

V bolnišnici smo se dogovorili, da bomo raziskavo 
opravili na Oddelku za onkologijo in hematologijo. 
Na omenjenem oddelku smo  že pred desetimi leti 
uvedli prehransko presejanje in prehransko obrav-
navo pacientov, in sicer glede na naravo oddelka, 
saj na njem prevladujejo onkološki in hematološki 
pacienti, ki so pretežno prehransko ogroženi in pot-
rebujejo več prehranske podpore. 
Raziskava »Nutrition Day« je  potekala na presečni 
dan, 15. novembra 2018. V njej so sodelovali celo-
ten prehranski tim Splošne bolnišnice Celje in ose-
bje oddelka. Prehranski tim sestavljajo zdravnik, 
živilski tehnolog in diplomirana medicinska sestra. 

Asist. mag. Mateja Grat, dr. med., Oddelek za hematologijo in onkologijo
Marjeta Marovt Tratnik, univ. dipl. živ. teh., Romana Stropnik, dipl. m. s., Služba za prehrano

Po predhodni pripravi dokumentacije in privolitvah 
pacientov v sodelovanje smo pričeli raziskavo v 
obliki anketiranja sodelujočih pacientov. Rezultate 
anket in spremljajočih diagnoz smo vnesli v spletni 
zbirnik podatkov »Nutrition Day«.
 Zaključek raziskave je potekal po tridesetih dneh, 
ko smo ponovno preverili prehransko stanje in izid 
bolezni sodelujočih pacientov. 

S to mednarodno raziskavo smo kot Splošna bolni-
šnica Celje uvrščeni v zbirnik sodelujočih bolnišnic 
in s tem smo pridobili večjo prepoznavnost na slo-
venskem in mednarodnem nivoju. 

Že vrsto let ugotavljamo podhranjenost pri paci-
entih, ki prihajajo v našo bolnišnico. Z našim 

znanjem, orodji ter metodami, ki jih iz-
vajamo tudi na ostalih bolnišničnih 

oddelkih, poskušamo naše pacien-
te optimalno prehransko oskrbeti 
in jim v tem pogledu nuditi bolj-
šo kakovost zdravstvene obrav-
nave. 

Glede na to, da smo s prehran-
sko obravnavo in prepoznavanjem 

prehransko ogroženih pacientov pri-
sotni na vseh bolnišničnih oddelkih, vas 

vabimo, da se v letošnjem letu pridružite so-
delovanju pri raziskavi »Nutrition Day«.

»Že vrsto let ugotavljamo 
podhranjenost pri pacientih, 

ki prihajajo v našo bolnišnico. 
Z našim znanjem, orodji ter meto-

dami, ki jih izvajamo tudi na ostalih 
bolnišničnih oddelkih, poskušamo 

naše paciente optimalno prehransko 
oskrbeti in jim v tem pogledu nuditi 

boljšo kakovost zdravstvene 
obravnave.« 
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Mag. Alenka Petrovec Koščak, dipl. sanit. inž., Majda Hrastnik, dipl. m. s.
Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

ČISTA OSKRBA ZA VSE JE 
V VAŠIH ROKAH 

Ko so v popolnosti dojeli dosežke pionirjev iz 19. 
stoletja na področju bolnišničnih okužb, kot so 
Semmmelweis, Nightingalova in Lister, so jih ozna-
čili za revolucijo varnostnih praks v zdravstvu. Pio-
nirjem bi se zdelo nepredstavljivo, da pacienti v 21. 
stoletju še vedno umirajo zaradi okužb, povezanih z 
zdravstveno oskrbo. Pa vendar ljudje po vsem sve-
tu vsakodnevno umirajo ali zbolevajo v bolnišnicah 

zaradi izpostavljenosti bakterijam, ki jih z rokami 
prenašajo zdravstveni delavci (Crouzet T., Čiste roke 
rešujejo življenja, 2017).
Z vsakoletnim spremljanjem skladnosti higiene 
rok želimo ozavestiti vse zaposlene o pomenu do-
slednega izvajanja higiene rok. Ustrezna higiena 
rok je ključnega pomena pri preprečevanju okužb, 
povezanih z zdravstvom, in širjenju nalezljivih bo-
lezni ter najučinkovitejši ukrep v boju z bakterijami, 
ki so odporne proti antibiotikom. Zavedati se mora-
mo, da s tem ukrepom poskrbimo za zdravje naših 
pacientov, za svoje lastno zdravje, posredno pa tudi 
za  zdravje ostalih ljudi okoli nas. 
V  skrbi za higieno si roke umivamo, v zdravstvu 
pa predvsem razkužujemo z alkoholnimi razkužili. 
Roke higiensko umivamo ob prihodu v službo, pred 
jedjo, po uporabi stranišča, kihanju, kašljanju in bri-
sanju nosu, pred odhodom domov in vedno, kadar 
so vidno umazane. V vseh ostalih situacijah roke 
razkužujemo, pri čemer upoštevamo pravila »Mojih 
5 trenutkov za higieno rok«, ki so povzeta po Sve-
tovni zdravstveni organizaciji.
 

Pri razkuževanju upoštevamo tudi priporočila o 
potrebni količini razkužila, ki ga mora biti vsaj 3 ml. 
Razkužilo vtiramo v roke, dokler se ne posušijo. 
Pri merjenju skladnosti higiene rok skušamo doseči 
ciljno vrednost 70 % (vsaj v 70 % vseh zahtevanih 
primerov bi naj opravili postopek higiene rok), kar je 
standardni ukrep za preprečevanje prenosa okužb.
V maju 2019 smo izvedli letošnje prvo merjenje 

»Ustrezna higiena rok je ključnega pomena pri 
preprečevanju okužb, povezanih z zdravstvom, in 
širjenju nalezljivih bolezni ter najučinkovitejši ukrep 
v boju z bakterijami, ki so odporne proti antibioti-
kom. Zavedati se moramo, da s tem ukrepom po-
skrbimo za zdravje naših pacientov, za svoje lastno 
zdravje, posredno pa tudi za  zdravje ostalih ljudi 
okoli nas.« 
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»Glede na posa-
mezni korak za higi-

eno rok smo pri vseh petih 
korakih dosegli skladnost, 

večjo od 70 % (med 73,8  pred 
čistim in aseptičnim opravi-

lom ter 91,8 % po stiku s 
pacientom).«

(sledi še v jesenskem času), pri katerem smo 
zabeležili 1750 priložnosti za higieno rok 
(2052 indikacij). Postopek higiene je bil 
izveden v 1494 primerih, kar je 85,4 
%.
Glede na posamezni korak za higie-
no rok smo pri vseh petih korakih do-
segli skladnost, večjo od 70 % (med 
73,8  pred čistim in aseptičnim opravi-
lom ter 91,8 % po stiku s pacientom).
Prav tako so več kot 70-odstotno skladnost 
dosegle vse poklicne skupine: medicinske sestre 
88,5 % (1293 priložnosti), drugi delavci 75 % (8 pri-

ložnosti), zdravniki 75,7 % (411 priložnosti) 
in drugi zdravstveni delavci 86,8 % (38 

priložnosti).

Najnovejši podatki potrjujejo, da  šte-
vilo pacientov, okuženih z večkratno 
odpornimi bakterijami, v EU narašča, 

in da je odpornost bakterij proti anti-
biotikom velika grožnja za javno zdrav-

je. Če lahko z ustrezno higieno rok po-
magamo ustaviti širjenje večkratno odpornih 

bakterij, bomo veliko naredili za naše paciente, za 
nas in naše naslednje generacije!

HEALS – raziskava povezanosti vplivov okolja in zdravja ter razvoja otrok od 
rojstva naprej in njihovih staršev 

Institut »Jožef Stefan« v sodelovanju s Splošno bolnišnico Celje sodeluje v mednarodni raziskavi 
HEALS (Health and Environment-wide Associations Based on Large Population Surveys – Povezava 
med okoljem in zdravjem pri velikih populacijskih preiskavah). Njen namen je preučevanje zdravja 
in razvoja otrok od rojstva naprej ter zdravja njihovih staršev v povezavi z različnimi vplivi iz okolja. 
Raziskavo sofinancirata Evropska komisija in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

V okviru raziskave HEALS bodo zbirani in obdelo-
vani podatki o okolju, socialno-ekonomskih vidikih 
posameznikov, zajetih v preiskavo, njihovi izpostavl-
jenosti vplivom iz okolja, biomarkerji in podatki o 
zdravstvenem stanju. Poleg epigenetskih sprememb 
bo tako mogoče skozi to raziskavo hkrati spremljati 
tudi vplive izpostavljenosti posameznikov vplivom 
okolja od rojstva naprej. K sodelovanju v raziskavi so 
namreč vabljene noseče ženske, v Sloveniji tiste, ki 
bodo rodile v Splošni bolnišnici Celje. 

Nosečnice, ki bodo v sodelovanje v raziskavi privo-
lile, bodo izpolnile voden vprašalnik ter v času pred 
porodom, ob porodu in po njem darovale biološke 
vzorce. Ob porodu bodo določeni biološki vzorci od-
vzeti tudi novorojenčku. Vsi podatki in vzorci, zajeti 
v raziskavo, bodo shranjeni in obdelani v kodirani 
obliki in bodo obravnavani kot strogo zaupni. Tudi 
objavljeni rezultati ne bodo vsebovali podatkov, ki bi 
omogočali identifikacijo posameznikov.     

Na podoben način bo v raziskavo HEALS vključenih 
približno 335.000 posameznikov iz različnih sta-
rostnih, spolnih in socialno-ekonomskih skupin. V 
raziskavi sodelujejo številne evropske države, vanjo 
zajete skupine posameznikov pa so tako razpršene 
po Evropi, da bo na podlagi geografske pokritosti 
vzorčenja zaključke mogoče sklepati na ravni Evro-
pske unije. Poseben poudarek je tudi na vključenosti 
dvojčkov v preiskavo.

Namen raziskave je preučevanje zdravja in razvoja 
otrok od rojstva naprej ter zdravja njihovih staršev 
v povezavi z različnimi vplivi iz okolja. Zbrani po-
datki bodo strokovnjakom pomagali bolje razumeti 

možne vzroke nekaterih bolezni ter s tem omogoči-
li razvoj učinkovitejših načinov njihovega prepre-
čevanja pri prihodnjih generacijah. Raziskava je za 
celjsko regijo pomembna tudi zaradi vseh okoljskih 
izzivov, s katerimi se sooča.  

Nosečnice, ki so pripravljene sodelovati v raziskavi, 
vse informacije o njej lahko dobijo na:
• predavanjih za bodoče starše, ki jih mesečno po 

vnaprej določenem urniku izvaja Ginekološko-po-
rodniški oddelek (informacije o terminskem razpo-
redu na spletni strani bolnišnice www.sb-celje.si)

• in v izbranih ginekoloških ambulantah.

Osnovna informacija je na voljo tudi na spletni strani 
Splošne bolnišnice Celje www.sb-celje.si .
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Donacijska akcija PUC-a

Pediatrični urgentni center Splošne bolnišnice Celje je v začetku letošnjega leta začel z zbiranjem 
sredstev za nakup novega ultrazvočnega aparata, ki bo zdravnikom v pomoč pri odkrivanju stanj, 
ki ogrožajo življenje, in diagnostiki najbolj ranljive populacije. Nov ultrazvočni aparat, za nakup ka-
terega je potrebnih okoli 40.000 evrov, bi omogočal hitrejšo obravnavo najmlajših pacientov v ur-
gentnem centru ter hitrejšo napotitev na nadaljnjo usmerjeno specialistično obravnavo. 

Splošna bolnišnica Celje je v no-
vem urgentnem centru 30. 12. 
2015 odprla tudi prvi in še vedno 
edini Pediatrični urgentni center 
(PUC) v Sloveniji, ki 24 ur, vse 
dni v letu, obravnava otroke in 
mladostnike, ki potrebujejo nu-
jno medicinsko pomoč. Analiza 
starostne strukture pacientov, ki 
so prihajali v dežurno ambulan-
to Zdravstvenega doma Celje, je 
namreč pokazala, da je pomem-

ben del, okoli ena tretjina, otrok 
in mladostnikov. Vse otroke do 
18. leta starosti, ki potrebujejo ur-
gentno internistično obravnavo, 
tako v Celju oskrbuje zdravnik pe-
diater. Na razpolago so laborato-
rijska, mikrobiološka in slikovna 
diagnostika, v obravnavo se po 
potrebi lahko vključujejo specia-
listi drugih strok, možna pa je tudi 
kratkotrajna hospitalizacija v sobi 
s petimi opazovalnimi posteljami. 

Utrinek z dobrodelne tekme v športnem plezanju

Od ustanovitve je v PUC-u letno 
obravnavanih približno 10.000 
otrok in mladostnikov. 
Eden od razlogov za ustanovi-
tev PUC-a je bilo dejstvo, da se 
bolezenska stanja pri otrocih 
razlikujejo od bolezenskih stanj 
pri odraslih, zato so potrebna 
specifična znanja in pristopi spe-
cialistov pediatrije. Prav tako je 
otrokom in mladostnikom prila-
gojena tudi medicinska oprema. 
Ultrazvočni aparat je v sodobni 
urgentni medicini nepogrešljiv 
za prepoznavo življenja ogro-
žajočih stanj, saj omogoča hitro 
diagnostiko. Specialisti in spe-
cializanti pediatrije, ki delajo v 
PUC-u pa so za delo z njim uspo-
sobljeni.  
Ker so sredstva za posodabljanje 
medicinske opreme zelo ome-
jena, potreb pa je v bolnišnici 
veliko, so se zaposleni v PUC-u 
odločili, da se po pomoč obrne-
jo tudi k širši družbeni skupnos-
ti. Donacijsko akcijo so začeli s 
prošnjo podjetjem, nato pa so 
nagovorili tudi širšo javnost ozi-
roma posameznike. Ti so PUC-u 
lahko pomagali s SMS sporočili  
s ključno besedo PUC1 ali PUC5 
na številko 1919. Tako so sred-
stva lahko prispevali uporabniki 
mobilnih storitev Telekoma Slo-
venije, Telemacha, T-2 in A1 Slo-
venija. Odzvalo se je veliko šte-
vilo posameznikov, ki so darovali 
bodisi preko SMS sporočil bodisi 
preko neposrednih nakazil. Prav 
vsakemu izmed njih gre iskrena 
zahvala!   
Noto dobrodelnosti in zbiran-
ja sredstev za nov UZ aparat je 
imelo tudi »Dobrodelno tek-
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Mirjana Kralj Coha, dipl. m. s., Andrejka Jager, dipl. m. s., Majda Jazbec, zt
Kardiološki oddelek

SRČNO POPUŠČANJE – 
BOLEZEN SODOBNEGA ČASA 

Srčno popuščanje (SP) se pojavi, ko srce ne zmore 
črpati krvi dovolj hitro in učinkovito ter tako zago-
toviti telesu zadostnega dotoka kisika in hranljivih 
snovi.
Srčno popuščanje je v razvitem svetu eden od naj-
pomembnejših vzrokov obolevnosti in umrljivosti. 
Njegova pogostost narašča s starostjo. Po svetu za 
to boleznijo trpi več kot 26 milijonov ljudi, v Slove-
niji po nekaterih ocenah okoli 30.000.
Približno ena do tri osebe zamenjajo simptome srč-
nega popuščanja z normalnimi znaki staranja ali 
slabo telesno pripravljenostjo.
V starostnem obdobju po 60. letu SP prizadene sko-
raj tretjino starostnikov. Kakovost življenja je bolj 
okrnjena kot pri katerikoli drugi bolezni. V zadnjih 
desetletjih se je število hospitalizacij zaradi kronič-
nega SP trikrat povečalo. Hospitalizacije so pogos-
te, dolge in se ponavljajo.
Pri zdravljenju z zdravili želimo v čim večji meri 
zmanjšati simptome SP in pogostost poslabšanja 
bolezni ter bolnikom podaljšati življenje.
Danes imamo na voljo učinkovita zdravila, ki pripo-
morejo k izboljšanju preživetja pri bolnikih s SP, po-

leg ustrezne zdravniške obravnave pa je potrebno 
tudi sodelovanje bolnika in njegovih svojcev.
Zdravljenje mora spremljati tudi sprememba nači-
na življenja z redno in zmerno telesno aktivnostjo, 
zdravo prehrano ter opustitvijo razvad, kot so kaje-
nje, prekomerno pitje alkohola in prenajedanje. S 
takšnim načinom življenja lahko ob pomoči medi-
cine bolnik bistveno izboljša možnost preživetja in 
kakovost življenja.

Informativna stojnica

movanje v športnem plezanju 
za otroke in najstnike«, ki ga je v 
soboto, 2. februarja, v Plezalnem 
centru Celje (I. osnovna šola – 
nova telovadnica) v sodelovanju 
z našo bolnišnico pripravil Šport-
no-plezalni odsek Planinskega 
društva Celje Matica. Tekmovanja 
se je udeležilo kar 95 tekmovalk 
in tekmovalcev, ki so tekmovali v 
treh starostnih kategorijah. Štart-
nine ni bilo, zbirali pa so prosto-
voljne prispevke. V zelenih škatli-
cah se je v času tekmovanja tako 
nabralo 1.126,50 €. Ob udeležbi 
in navijanju so se obiskovalci, ki 
so želeli spoznati svet oprimkov 

in vrvi, tudi sami poskusno spo-
prijeli s plezalno steno. Pri tem 
so jim pomagali prijazni inštruk-
torji Planinskega društva Celje 
Matica.   
 
Akciji se je odzvala tudi Sloven-
ska demokratska mladina, ki je 
v Ipavčevem kulturnem centru 
Šentjur organizirala dobrodel-
no glasbeno prireditev Iz srca 
za srčke. S prodajo vstopnic in 
prispevki članov so zbrali 1.900 
€. Do 14. junija 2019 se je na 
računu bolnišnice tako zbralo 
dobrih 25.000 evrov donacijskih 
sredstev.
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KLASIFIKACIJA SRČNEGA POPUŠČANJA
SP glede na stopnjo prizadetosti bolnika ocenjuje-
mo po razpredelnici NYHA ( New York Heart Associ-
ation):

NYHA I – asimptomatsko (brez težav) prehojenih 
več kot 550 m po 6-minutnem testu hoje
NYHA II – simptomatsko (težave ob večjem 
naporu) 450 do 550 m
NYHA III – v poslabšanju (težave ob manjšem 
naporu) 150 do 450 m 
NYHA IV – terminalno obdobje (težave že v 
mirovanju ) manj kot 150 m
 

Ker je pojavnost SP v porastu, vsako leto ob medna-
rodnem dnevu srčnega popuščanja v avli naše bol-
nišnice pripravimo stojnico, kjer delimo zloženke in 
slikovno gradivo ter tako ozaveščamo obiskovalce o 
tej pomembni bolezni.

To leto smo 9. 5. 2019 merili vitalne funkcije, krvni 
sladkor, sledila sta individualni posvet in edukacija 
pri zdravnikih Andreji Strmčnik in Dušanu Colariću. 
Ob 12.00 uri je v kletni predavalnici sledilo preda-
vanje za vse bolnike, obiskovalce in zdravstvene 
delavce. Stojnico je obiskalo približno 150 obisko-
valcev. 

Zahvaljujemo se vsem udeleženim, ki so na kakršen 
koli način prispevali svoj čas za to srečanje.

AMBULANTNO VODENJE BOLNIKA S SP
Ambulantno vodenje bolnika s SP zahteva od me-
dicinske sestre dodatna znanja (kaj je SP, vzroki na-
stanka, prepoznavanje simptomov in znakov, kako 
živeti s SP).
Glavne naloge medicinske sestre v ambulanti za SP 
so: izobraževanje bolnika za prepoznavanje svoje 
bolezni, samokontrolo in redno jemanje zdravil (na-
pisana imena in odmerki zdravil) ter nefarmakološki 
ukrepi v smislu izboljšanja bolezni in dviga kakovo-
sti življenja s spremembo življenjskega sloga.
Bistvo nefarmakoloških ukrepov zdravljenja SP je 
poučiti bolnika in njegove svojce o bolezni in nači-
nu življenja z njo. Bolnika poučimo, naj izvaja ukre-
pe za zmanjšanje poslabšanja bolezni in izboljšanja 
njegove prilagodljivosti na zadovoljiva stanja.

VAŽNA NAVODILA BOLNIKOM S SP

– redno jemanje zdravil po predpisanih odmerkih,
– redno tehtanje in beleženje telesne teže,
– zmanjšan vnos tekočine na največ 1,5 l/dan,
– dobro urejen krvni tlak,
– zmanjšanje uporabe soli v prehrani (2 g dnevno),
– uživanje več kuhanih in milo slanih obrokov 

dnevno,
– dobro urejen krvni sladkor,
– vrednost krvnih maščob v svetovnih okvirih,
– zmerna, a redna telesna dejavnost v okviru svo-

jih zmožnosti,
– redno izvajanje dihalni vaj,
– redno sproščanje,
– opustitev kajenja,
– varno pitje alkohola,
– cepljenje proti gripi in pljučnici,
– vključevanje in sodelovanje svojcev pri zdravlje-

nju.

Individualni posveti

Merjenje vitalnih funkcij in krvnega sladkorja 
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Na podlagi Pravilnika o priznanjih, ki ga je sprejel di-
rektor bolnišnice in je pričel veljati 11. 11. 2015, Ko-
misija za priznanja Splošne bolnišnice Celje objavlja

Razpis za podelitev priznanj 
Splošne bolnišnice Celje za leto 2019

Komisija za priznanja Splošne bolnišnice Celje (v na-
daljevanju: komisija) sprejema in obravnava predlo-
ge za naslednja priznanja Splošne bolnišnice Celje:

1. Plaketo 
Plaketa je najvišje priznanje Splošne bolnišnice Celje, 
ki se lahko podeli za:

• izjemne delovne uspehe v strokovnem in iz-
obraževalnem delu, ki so kot takšni prepoz-
nani tudi v širši okolici in pomenijo poveča-
nje strokovnega ugleda Splošne bolnišnice 
Celje;

• doseganje nadpovprečnih rezultatov dela 
in prizadevanj ter uspešno končane izjemno 
zahtevne projekte;

• prispevek k razvoju Splošne bolnišnice Celje 
ali

• rešitev premoženja ali človeškega življenja v 
primerih izrednih okoliščin.

2. Priznanje za posebne dosežke
Priznanje za posebne dosežke se podeli sodelavcem 
oz. posameznikom za:
• nadpovprečne dosežke na delovnem področju,
• uvedbo novih tehnologij, metod in oblik dela,
• delo na raziskovalnem področju,
• delo na izobraževalnem področju,
• delo na akademskem področju,
• izkazano humanost na delovnem mestu,
• izrazit prispevek pri izgradnji dobrih medsebojnih 

odnosov,
• izrazit prispevek pri gradnji pozitivne organizacij-

ske kulture v bolnišnici.
V vseh primerih mora posameznik pri posebnih do-
sežkih izkazovati vidno vlogo Splošne bolnišnice Ce-
lje.

3. Priznanja za dolgoletno delo
Priznanje za dolgoletno delo se podeli za 30 ali več 
let dela v bolnišnici uslužbencem, ki izkazujejo po-
sebne delovne uspehe, prizadevanja ali so uspešno 
končali projekte iz njihove pristojnosti.

4. Zahvala tretjim osebam / zahvala posamezni-
kom in podjetjem, ki sodelujejo z bolnišnico

Zahvala se podeli zunanjim sodelavcem oziroma po-
sameznikom, ki niso uslužbenci Splošne bolnišnice 
Celje, ter podjetjem za:
• dolgoletno sodelovanje na strokovnem podro-

čju,
• prispevek k razvoju Splošne bolnišnice Celje,
• izdatno materialno pomoč za bolnišnično dejav-

nost.
Predlog za podelitev priznanja lahko pri komisiji 
vložijo vsi uslužbenci Splošne bolnišnice Celje.

Postopek za podajo predlogov
1.   Predlog za podelitev priznanj mora vsebovati:
a) ime in priimek zaposlenega oz. zunanjega so-

delavca ali naziv podjetja, ki naj se mu priznanje 
podeli,

b) delovno mesto zaposlenega,
c) vrsto priznanja,
d) obrazložitev, ki utemeljuje upravičenost kandi-

data za priznanje,
e) potencialne priloge, ki potrjujejo dejstva v obra-

zložitvi.
Pisni predlog mora vsebovati datum predloga, ime 
in priimek predlagatelja in njegov podpis. Pisni pred-
log je popoln, če vsebuje vse zahtevane podatke in 
dokumente.

2. Predlagatelji pisne predloge pošljejo na na-
slov: Komisija za priznanja Splošne bolnišnice 
Celje, Tajništvo direktorice, Oblakova ulica 5, 3000 
Celje, v zaprti kuverti z oznako »Razpis za podeli-
tev priznanj Splošne bolnišnice Celje za leto 2019« 
in na e-naslov: priznanja.sbcelje@sb-celje.si .

3. Rok za oddajo pisnih predlogov je do vključno 
4. novembra 2019.  

4. Komisija bo obravnavala le  pravočasno prispe-
le predloge. Prispele predloge za priznanja lahko 
komisija po lastni presoji prekvalificira.

5. Komisija bo po obravnavi predlogov direktorici iz-
dala poročilo o obravnavi in predlog sklepa o do-
delitvi priznanj z utemeljitvijo. Prejemniki plaket 
in zahval tretjim osebam bodo priznanja predvi-
doma prejeli na prireditvi v mesecu decembru.

6. Imena prejemnikov priznanj bodo objavljena na 
uradni spletni strani bolnišnice, na intranetni stra-
ni bolnišnice in v internem glasilu Monitor.

Splošna bolnišnica Celje
Komisija za priznanja 
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KADROVSKE NOVICE
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Vsi javni uslužbenci smo se pri 
majski plači razveselili letošnjega 
regresa. Po več letih varčevanja 
v javnem sektorju je ta ponovno 
izplačan v celoti, celo višji zara-
di davčne razbremenitve. Letni 
dopusti bodo tako za marsika-
terega javnega uslužbenca bolj 
brezskrbni in veseli. 

Vsi delavci ste prejeli obvestilo o 
odmeri letnega dopusta do kon-
ca marca. Število dni letnega do-
pusta v bolnišnici narašča, delno 
seveda zaradi večjega števila za-
poslenih delavcev, delno pa tudi 
zaradi njihove starostne struktu-
re. V letu 2018 smo imeli vsi de-
lavci skupaj 64.642 dni letnega 
dopusta, v povprečju vsak dela-
vec 33,12 dni. V letu 2019 imamo 
že 68.642 dni letnega dopusta 
oziroma v povprečju vsak dela-
vec 33,24 dni. Mnogi izmed nas 
v juniju porabimo še tiste zadnje 
dneve lanskega letnega dopusta, 
ki ga iz kakršnegakoli razloga 
nismo mogli porabiti v tekočem 
letu. Lanski letni dopust se s 30. 
6. briše vsem, razen tistim, ki ga 
niso mogli porabiti zaradi uteme-
ljenih razlogov (odsotnost zaradi 
bolniške, porodniške). Prav je, da 
letni dopust porabimo v tekočem 

letu in vsaj dva tedna skupaj. Na-
men letnega dopusta je namreč, 
da vsaj za kratek čas pozabimo 
na vsakodnevne skrbi in službene 
obveznosti ter se jeseni vrnemo 
na delo polni delovnega elana.  

V bolnišnici je bilo konec maja 
zaposlenih 2058 od 2069 plani-
ranih delavcev. Kako rastemo, 
nam pove število zaposlenih v 
bolnišnici leta 2008, ko nas je bilo 
1707, leta 1998 pa 1480. Bolni-
šnica seveda raste in potrebuje 
zadostno število kompetentnega 
kadra. Zelo veseli smo vsakega 
novega sodelavca, ki v kolekti-
ve prinese svežino in nove ideje. 
Splošna bolnišnica Celje je jav-
ni zavod, ki je dolžan vsak razpis 
za novega sodelavca objaviti na 
straneh Zavoda za zaposlova-
nje, ne glede ali gre za novo za-
poslitev za nedoločen čas ali za 
zaposlitev za določen čas (razen 
za nadomeščanje porodniške oz. 
bolniške odsotnosti ter zaposlitve 
za povečan obseg dela do treh 
mesecev). Še številka: v letu 2018 
smo objavili 227 razpisov na stra-
neh zavoda za zaposlovanje. Vse-
kakor smo največji delodajalec 
v celjski regiji, žal pa mnogokrat 
premalo zanimivi za kandidate. 
Nekonkurenčni smo za kuharje, 
električarje, proizvodnje delavce, 
računalničarje in še bi lahko naš-
tevala. Poročila OECD sicer kažejo 
na večje število delavcev na trgu v 
roku 15 do 20 let, ko naj bi bila za-
radi avtomatizacije procesov sko-
raj četrtina delavcev v podjetjih 
preveč. Do spremembe trga dela 
si bolnišnica prizadeva pridobiti 
pomoč tudi pri drugih virih – jav-
na dela, delovno usposabljanje, 

sodelovanje z invalidskimi podje-
tji, Ljudsko univerzo v Celju ...   

Kaj nam bo prinesla jesen, bomo 
kmalu okusili. Pred nami pa so 
brezskrbni dnevi poletja. Z misli-
mi že uživamo na plažah. Vendar 
preden zares fizično zapustimo 
delovno mesto, naj bi po nasve-
tih psihologov naredili tri stvari, 
da bodo naše počitnice brezskrb-
ne in popolne: ustrezna predaja 
dela, pripravljen delovni načrt in 
vključitev nadrejenega. Naj bo 
vaše poletje brezskrbno.

»Lanski letni dopust se s 
30. 6. briše vsem, razen tis-

tim, ki ga niso mogli porabiti 
zaradi utemeljenih razlogov 
(odsotnost zaradi bolniške, 

porodniške).«

»Splošna bolnišnica Celje je jav-
ni zavod, ki je dolžan vsak razpis 
za novega sodelavca objaviti na 
straneh Zavoda za zaposlova-
nje, ne glede ali gre za novo za-
poslitev za nedoločen čas ali za 
zaposlitev za določen čas (razen 
za nadomeščanje porodniške oz. 
bolniške odsotnosti ter zaposli-
tve za povečan obseg dela do 
treh mesecev). Še številka: v letu 
2018 smo objavili 227 razpisov 
na straneh zavoda za zaposlo-
vanje.«

Spoštovani sodelavci!

Med poletjem bomo v Splošni 
bolnišnici Celje izvedli merjen-
je zadovoljstva zaposlenih. Vsi 
zaposleni boste z interno pošto 
prejeli anketni list z izpolnjeno 
kuverto, v kateri nam nato na 
upravo vrnete izpolnjeno an-
keto. Na tak način bo zagoto-
vljena anonimnost odgovorov. 
Za vaše sodelovanje se vam 
vnaprej zahvaljujemo!
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JEZIKOVNI KOTIČEK
TE NESREČNE VEJICE
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

Mislim, da je spet čas, da rečemo (zapišemo) kakšno o 
vejicah. Zelo pogosto imamo težave z vejicami v stop-
njevalnih zvezah, če posebej pri vezniški zvezi »tako – 
kot« oziroma »tako – kot tudi«. Je pa pravilo o uporabi 
vejice v teh primerih dokaj preprosto. 
Če stopnjevalno zvezo začnemo s »tako«, potem pred 
dvodelnim veznikom »kot tudi« vejice ne pišemo. V 
tem primeru lahko drugi del dvodelnega veznika (to je 
»tudi«) izpustimo, kot to vidimo v naslednjih primerih: 

Na polici je bila tako bela kot črna moka.
Na voljo je tako laboratorijska kot tudi slikovna diagno-
stika.
Na protestih so sodelovali tako študentje kot tudi delavci 
in upokojenci.
Pacient je imel zlomljeno tako levo kot desno roko.
Ukrepe na tem področju morajo sprejeti tako država kot 
lokalne skupnosti.

Kadar pa stopnjevanja ne uvedemo z besedico »tako«, 
potem pred dvodelnim veznikom »kot tudi« stoji ve-

jica. V tem primeru je »tudi« obvezen, ne smemo ga 
izpuščati.

Primeri:
Podražila sta se nafta in bencin, kot tudi drugi energenti.
Donacijski akciji so se odzvala lokalna podjetja, kot tudi 
mnogi posamezniki.
Hitro se spreminjajo demografske okoliščine, kot tudi ra-
zvoj medicinske tehnologije.

Tudi sicer nam vejica pred veznikom »kot« rada pona-
gaja, zato ponovimo še to pravilo:
vejico pred »kot« pišemo, če mu sledi osebna glagol-
ska oblika, sicer pa ne.

Primeri:
Bil je bled, kot bi videl smrt. / Bil je bled kot smrt.
Ponoči je bolje spati, kot da bi delali. / Ponoči je bolje spati 
kot delati.
Brat je spal dlje, kot je spala sestra. / Brat je spal dlje kot 
sestra.

VABILO  
 

Spoštovane sodelavke in sodelavci! 
 

Ker se zavedamo, da delovno mesto močno vpliva na naše telo in zdravje, bomo v sklopu projekta: 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«, ponudili zaposlenim možnost plačila polovice štartnine za udeležbo na 
dveh maratonih, in sicer: 

Maraton Datum Lokacija 
17. kolesarski maraton ZELENE DOLINE 31. 8. 2019 Arja vas (75 km) 

Ljubno ob Savinji (35 km) 

Volkswagen 24. Ljubljanski maraton 27. 10. 2019 Ljubljana (42.195 m)  
Ljubljana (21.098 m)  
Ljubljana (10.000 m) 

Če ste zainteresirani za udeležbo na kolesarskem in/ali tekaškem maratonu iz zgornje razpredelnice, v sodelovanju s SBC 
zbiramo prijave do 1. 8. 2019 v Službi za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije na tel. št. 30 54 oz. 30 55 ali na e-naslovu: 
jasna.erzen@sb-celje.si 
 
Število udeležencev je omejeno, zato s prijavami pohitite.  
 
Vljudno vabljeni! 
 
Pravila in pogoji sodelovanja: 
- zaposlenega na maraton prijavi SBC  

• podatki, ki jih za prijavo potrebujemo: ime, priimek, št. mobitela, e-mail, velikost majice in želeno razdaljo 
kolesarjenja/teka; 

- SBC bo prispevala polovico štartnine, zato mora zaposleni podpisati izjavo, da se za polovico štartnine bremeni njegov 
osebni račun (izjavo dobi v Službi za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije); 

- štartnina ni prenosljiva na druge osebe; 
- za prevzem štartnih paketov zaposleni poskrbi sam; 
- pol ure pred štartom skupinsko slikanje v majicah SBC. 
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Zahvala in pohvala 

osebju ambulante za 

žilno kirurgijo

Želim se Vam zahvaliti za izjemno 

prijaznost, srčnost, toplino in 

strokovnost; Vam, spoštovane 

medicinske sestre v ambulanti za 

žilno kirurgijo, anestezistom in 

drugemu osebju, ki so bili prisotni 

pri posegu; posebna zahvala pa 

gre s. Lidiji in dr. Šibliju.

Toliko nasmehov, spoštljivosti, 

empatije in srčnosti ste premogli, 

da sem prepričana, da Vaše delo 

ni »le vaš poklic«, pač pa, da ga 

opravljate kot poslanstvo. Hvala 

Vam, ker pri nas, uporabnikih, 

puščate dobre sledi, medtem, ko z 

nami gradite mostove.

S hvaležnostjo, S. K. 

Spoštovani,

danes mineva en teden, odkar ste mi pomagali in rešili mene in bitje, ki raste 

v meni, vseh bolečin. Vsak dan pomislim na vas in na vse prijazne besede, 

podporo, nego in pomoč. Res neprecenljivo!

Iz srca se vam zahvaljujem za vse in vam želim, da še naprej opravljate svoje 

poslanstvo na tak način. Ko si enkrat na bolniški postelji, namreč štejejo 

le takšni trenutki pomoči in spodbudne besede. Prvič sem bila v bolnici 

in priznam, da me zaradi vas, medicinskih sester, bolnice več ne strašijo. 

Naslednjič verjamem, da se srečamo, ko bo čas, da malo bitje pride na svet. 

Do takrat vas lepo pozdravljam in vam želim veliko prijaznih nasmehov in 

pozitivnih trenutkov pri opravljanju vašega poslanstva.

Posebej se zahvaljujem tudi dr. Salobir in dr. Korenu za skrbnost, pravo 

diagnozo in rešitev bolečin ter vse, kar ste storili za naju.

Lepo vas pozdravljam in na svidenje! M. S.   

Zdravo!
Uspelo nam je!
V petek, 8. februarja, se nam je rodil deček Tim, težek 1230 g in velik 36 cm. Po težki borbi nam je uspelo priti do cilja. Naš mali borec je poln življenja in se ne da. Po sprejetju k vam v 21. tednu nosečnosti nam je nato v Ljubljani uspelo »prigurati« do 28. tedna.Rada bi se vam zahvalila za vse spodbudne besede in podporo, saj je tudi z vašo pomočjo danes naš mali deček z nami. Res ste najboljša ekipa in sem vas tu v Ljubljani kar malo pogrešala.

Hvala vam še enkrat za vse. Ko pridemo domov pa obljubim, da vas pridem tudi obiskat.

mamica Maja Keglič, ati David Kadenšek, sestrica Ema in Tim

Spoštovani!

V tem pismu bi rad strnil nekaj misli in vtisov, ki sem jih dobil in občutil v vaši bolnišnici.
Na dan sprejema me je sprejela in namestila v sobo s. Tanja (kasneje se izkaže, da je gl. sestra). Njena obravnava je bila neverjetno 
človeška, razumevajoča, prijazna in strokovna ... Človek, ki pride na operacijo, še sam pri sebi ne ve kako in kaj, vendar je znala s. 
Tanja urediti tudi mojo glavo, in ko sem se ulegel v posteljo po vseh formalnostih, sem bil miren (pomirjen). Pri zajtrku se pojavi s. 
Tanja in mi  mimogrede namaže kruh z marmelado in se nasmehne ... Ker malce poznam notranji ustroj bolnišnic (sem varnostnik 
in sem bil nekaj let receptor na ORL IN NEVROLOŠKI kliniki v Ljubljani) vem, da ima gl. sestra z eno besedo preveč dela, pa vendarle 
je skozi moje bivanje v bolnišnici vedno našla trenutek za besedo in nasmeh.
Operacijo sem prespal, ... vendar vem in čutim, da je bila opravljena strokovno in natančno ... Po tem intenzivna nega, sestre, tehniki, 
ter pač vse osebje ... zame in za mojo korist ... Vse je šlo brez zapletov. Moram pa poudariti, da nisem zaznal niti za trenutek pri 
sestrah in vsem spremljajočem osebju kančka nejevolje, odpora ali kaj podobnega. Začutil sem, da delajo s srcem in ne zgolj ker 
moraš nekaj počet ... vedno pozitivni, vedno za hec in vedno nasmeh. Vem, kaj je lažna prijaznost ... tega pri vas NISEM občutil.
Na vizitah zjutraj nestrpno pričakuješ odpust ... ponedeljek? ne, torek ? ne,  sreda? ne, četrtek? DA
 Malo rumenega izcedka mi je branilo odhod domov ... Ko mi je sestra Tanja v torek po viziti razložila kako in kaj in dejala, da je 
tukajšnjim zdravnikom »mar« zame ... sem delno razumel ... 
Ko pa sem v četrtek prišel domov, sem do konca doumel njene besede, da vam je »mar« zame in moje stanje. Doma ni bilo lahko 
prve dni ... kaj šele, če bi šel tri dni prej domov!

Da skrajšam ... Moje počutje danes je odlično, maksimalno za moje stanje ... žena in hči opažata vsak dan moj velik napredek ... IN TA 
NAPREDEK JE ZARADI VAS IN VAŠEGA ODNOSA DO MENE in vseh pacientov. Hvala sestra Tanja, hvala vsemu osebju na ortopediji v 
SB Celje.
Hvala zdravnikom. Hvala as. mag. Podobniku, ki me je operiral ... in ostalim za kasnejšo skrb in oskrbo.
Hvala seveda tudi fizioterapevtki Vesni, ki seveda sodi v kategorijo ljudi, ki delajo s srcem in skrbjo zame (za pacienta).
Imam pa eno pripombo ... Pižame ... sicer krivim sebe, ker imam preveliko težo, pa vendarle je bil vseskozi problem najti pižamo 
zame. Včasih premajhno, potem žensko ipd. ... ampak se je vseeno nekako izšlo tudi to.

S  spoštovanjem
L.p. R. Golob
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Nujna medicinska pomoč – 
urgentna vozila Celje

Zahvala

Dne 6. 2. 2019 sem bila zaradi težav v savni zdravilišča Dobrna prepeljana z urgentnim vozilom v ambulanto za interno nujno 

pomoč Celje. Ko sem se  prebudila po doživetem kolapsu, sem bila v sobi za oživljanje obdana z reševalci in po mojem mnenju tudi 

zdravnico, ki so se trudili, da so me ohladili, ker sem bila pregreta, poleg tega so opravili tudi vse potrebno, da sem ostala pri življenju. 

Samo njihovi strokovnosti se lahko zahvalim, da sedaj sploh lahko pišem to zahvalo. Celotni ekipi reševalnega vozila na intervenciji 

v Dobrni se najlepše zahvaljujem za vse, kar so storili zame!
S spoštovanjem,  V. P.

Zahvala
V času od 27. 12. 2018 do 4. 1. 2019 sem po hitrem in korektnem prvem posredovanju dr. Špele KRAJNC bila hospitalizirana na 
očesnem oddelku SB Celje.
Prvi dan moje hospitalizacije je bil prežet s strahom in negotovostjo ter zavedanjem, da je naše zdravje krhka dobrina, ki žal ni 
samoumevna. 
Včeraj sem bila še zdrava, že danes pa me je prežemal grozovit in negotov strah, kaj se je zgodilo z mojim zdravjem?Sedaj se seveda gledano z neke časovne distance spominjam prostorskih zmogljivosti očesnega oddelka SB Celje in opreme v 
njem. 
Še danes mi le-ti delujejo kot iz nekega drugega obdobja – obdobja špitalov.Jasno, ko je človek v strahu za svoje zdravje, se ne ozira na svoje bivanjsko udobje, temveč se le priporoča vsemu in vsakomur, da 
bo na koncu vendarle vse dobro.
Spominjam se sestre Lidije, ki je v dneh moje hospitalizacije na očesnem oddelku pred vstopom v novo koledarsko leto, verjetno 
že zelo utrujena, ampak tega resnično ni nikoli pokazala, vsak dan posebej skrbela zame. Kot da bi to bil zanjo povsem navaden 
delovni dan in kot da bi jaz bila edina pacientka, za katero mora v svojem dolgem delovniku poskrbeti.Potem se spominjam dr. Špele KRAJNC, ki me je obravnavala vse dni hospitalizacije z vsem svojim strokovnim znanjem, a hkrati 
človeško toplino, ki jo premore le človek, ki svoj poklic opravlja iz nekega notranjega klica.Ko se poskuša za razmere v zdravstvu okriviti interese enih ali drugih interesnih skupin ali ozkih interesov, je prav, da pacienti, ki 
vstopamo v ta isti sistem in iz
njega izidemo z neko pozitivno izkušnjo, znamo to izkušnjo prenesti tudi navzven.Pogosto znamo le kritizirati in okoli sebe videti le vse slabo. Ko pa se nam zgodi kaj dobrega, v smislu, da naletimo na dobro, strokovno in prijazno zdravstveno oskrbo, pa se nam le-ta zdi 
samoumevna in nujna.
Nekje ob vseh teh samoumevnostih in nujnostih pa smo pozabili na preprosto besedo hvala.Gledano nazaj je seveda dr. Špela KRAJNC imela veliko širšo sliko o tem, kako resne bi lahko bile moje takratne zdravstvene težave. 
Vse opcije mi je korektno podala, a to je napravila na način, da sem se ob njej počutila v varnih in dobrih rokah.Hvala, spoštovana dr. Špela KRAJNC, ker ste se potrudili mojo zdravstveno sliko obravnavati korektno, strokovno in z vso 
človečnostjo ter pozornostjo, ki jo lahko premore le človek, ki je v vsej svoji strokovnosti vseeno še vedno in le človek.V vaši obravnavi, spoštovana dr. Špela KRAJNC, sem se počutila varno. Dokler naše zdravstvo premore takšne strokovnjake na sekundarni ravni, se nam resnično ni bati, da se bodo nekoč tudi obstranske 
stvari, ki ga upočasnjujejo, pozitivno razrešile.Ob takšnih srčnih strokovnjakih, kot je dr. Špela KRAJNC, ter medicinskih sestrah, kot je sestra Lidija, in hkrati vse osebje očesnega 
oddelka SB Celje s predstojnikom oddelka, s katerimi sem v dneh svoje hospitalizacije vstopala v medosebne interakcije, sem 
popolnoma pomirjena. 
Ne glede na zastarelost stavb in opreme v njih nas širše lahko tolaži dejstvo, da smo, ko to resnično potrebujemo, obravnavani s 
strani strokovnih, sposobnih in hkrati človeških zdravstvenih delavcev.Hkrati bi se ob tej priložnosti želela zahvaliti tudi osebju nevrološkega oddelka SB  Celje; posebej specializantki dr. Nataši KRAJNC 
in dr. Lini SAVŠEK za njuno korektno obravnavo z dne 7. 3. 2019.
Z veseljem vsakomur povem, da sem po vseh vaših skupnih obravnavah sedaj dobro in da sem zdrava. Vse to je možno, ker sem bila v dobrih in varnih rokah. Hvala vsem vam in vsakomur posebej.

Hvaležna pacientka K. M. Velenje
Velenje, 22. 4. 2019
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Temačno mrk je svet na pragu zime. Obup izpod 

neba prši …
Izpod otrplih rok vro otožne skomine. Od solz so 

oslepljene oči …
Utrujenost se je zalezla vame. Svet naokrog 

postaja hladen, tuj …

Nihče me več »prav« ne razume, je vedno težji 

stavek »Ne obupuj«…

Utripam vse bolj samo še od davnih dni mojih 

spominov,
dotikov bližnjih mi ljudi … prevzet v slutnji 

objema pogovarjam se z mrtvimi …

In grenko se razblinja v nič … v sivino 

poznojesenskih dni …

Ko ugasnil v meni je nekdanji plamen … 

pripravljen, da izrečem zadnji amen!

V tem utripu časa in življenjskega toka se je za vedno 

od nas sredi decembra poslovil moj dragi oče. V 

trenutku resnice … ko v nas prodre in zareže misel 

pravega konca, konca niti in vezi, ki smo jih tako 

skrbno in spoštljivo stkali s svojimi starši … nikoli 

nismo pripravljeni in smo enako ranljivi, kot vsi tisti, 

ki jih v šoli niso učili sočutja in empatičnosti … tudi 

mi zdravstveni delavci. Sama sem se soočila z vsem 

tem, ko sem v zadnjih dneh spremljala svojega očeta 

v njegovi borbi, da ostane, da še kdaj vstane, hodi 

in obstane … v borbi, ko si želimo, da bi za življenje 

bili močnejši! Pa v teh trenutkih človek tudi dojame 

pomen sočutja soljudi, pomen obravnave in našega 

dela s pacienti. In ne morem mimo in ne ostajam 

ravnodušna ob misli na vso srčnost, strokovnost, 

dostojanstvenost ter človečnost in toplino, ki ste jo 

izkazali tako Oddelek za žilno kirurgijo, kot tudi Vaša 

ambulanta – v odnosu do mojega očeta, mene in 

mojih bližnjih … še posebej, ko smo se poslavljali 

od njega. V njegovih očeh sem brala in v njegovem 

pogledu vedno znova prepoznala njegovo 

zadovoljstvo in zaupanje v vaše delo … vaše roke… 

Oh, koliko ljudem v letih mojega, ko pride redko 

ali sploh nikoli med nas pomeni … pomeni to vse. 

Hvala vam za te občutke. Hvala tudi za izkazano 

razumevanje v naših trenutkih, ko je prišel čas, 

da se za vedno poslovimo … Hvala tudi mojim 

sodelavcem Oddelka za anesteziologijo, intenzivno 

medicino operativnih strok in terapijo bolečin, za 

podporo v teh težkih dneh. 

In ko rože ovenijo in sveče dogorijo, daje njihov 

konec življenju drugo vrednost … besede dobijo 

drug pomen in odnosi novo vrednost!

V lupini časa slepa noč. Z brezimnimi obrazi 

željnih duš ponuja svojo moč.

Svet in mi – žareče mavrice lok, ki se strmo boči, 

nato usloči.
Smo dan in noč, skrita želja, ki se v orbito pne, na 

oblaku predahne, se nazaj ozre …

Kot, da izgine in nikoli zamre.

Danica Fijavž, hvaležna za vse!!!  

ZAHVALA  IN POHVALA
Tokrat sem se odločila, da pisno izrazim zahvalo in pohvalo za asist. 
mag. Luka Kopača, dr. med.
Sem mamica osemletnega sina Nika, ki ima močne glavobole, zato 
sva od pediatrinje dobila napotnico za nevrologa.  Kar nekaj časa 
sem oklevala, kam, h komu, da bi bilo najbolje za zdravje mojega 
otroka. Odločila sem se za SB Celje.
Roko na srce, bila sem prijetno presenečena. Asist. mag. Luka Kopač, 
dr. med., naju je zelo prijazno sprejel, si za mojega sina vzel čas in 
nama vse razložil. Pristopil je zelo profesionalno, hkrati pa je bil do 
sina topel in prijazen, da je razblinil ves strah, ki sva ga čutila oba.
Moram poudariti, da ne srečaš vsak dan zdravnika, ki bi se zavedal, 
kaj je njegovo poslanstvo, in da pridemo v bolnišnico zato, ker vas 
potrebujemo, ne za to, ker imamo čas. Zavedam se, da je naporen 
delavnik in veliko ljudi nestrpnih, a včasih te res kdo odpravi tako na 
hitro, da nimaš časa niti dobro povedati, katere zdravstvene težave 
te pestijo, dobiš občutek, da si le eden od mnogih v vrsti, le še ena 
številka.
Dr. Luka Kopač pa točno ve, kaj je njegovo poslanstvo, in vidi se, da je 
svojemu poklicu predan s srcem. Kolikor sem se od začetka s težkim 
srcem odpravila v bolnišnico, tako sem odhajala z zadovoljstvom in 
upanjem, da bo vse v redu, da bo mojemu otroku nekdo pomagal 
in nam olajšal skrb. Vse pohvale, da še obstajajo zdravniki, ki zanje 
nismo le številke, ampak zaskrbljeni starši; zdravniki, ki starše in 
njihovo skrb začutijo, in so nam pripravljeni vedno pomagati. To 
so zdravniki s srcem, ki vedo, zakaj so se odločili za takšen poklic. 
In takšen je vsekakor dr. Luka Kopač,                       zdravnik z veliko 
začetnico.
Še enkrat hvala, da ste, in da se s sinom lahko vedno obrnemo na 
Vas.

S spoštovanjem,                                                                                                                                       
    Janja Zelič

Šala
Najmočnejši

Pride en mišičnjak v gostilno, vzame v roko limo-
no in jo stisne, kolikor more ter nato reče: »Kdor 
koli iz te limone stisne vsaj še eno kapljico, dobi 
1000 evrov.«
Seveda vsi poskušajo, nobenemu ne uspe. Nato 
pride zraven en mali možakar, suh, z očali in 
reče: »A lahko tudi jaz poskusim?«
»Ha, ha, ha!« se mu vsi smejijo in mu dajo limo-
no, on pa kot za šalo iz nje iztisne še 6 kapljic. 
Vsi debelo gledajo od začudenja in vprašajo: 
»Kako je pa tebi uspelo, če nam ni?«
On pa odgovori: »Hja, jaz sem pa iz davčne.«
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Spremljajte vaše 
prihranke pri Modri

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

Zaposleni v Splošni bolnišnici Celje ste vključeni v 
dodatno pokojninsko zavarovanje pri Modri, kamor 
vam delodajalec plačuje mesečne premije. Vplačila 
se zbirajo na vašem osebnem računu, prihranke iz 
tega naslova pa boste lahko koristili po upokojitvi, 
ko jih boste zaradi nižjih prihodkov (pokojnine) naj-
bolj potrebovali. 

Modra vsem svojim strankam že nekaj let ponuja 
brezplačno spletno storitev, preko katere imate za-
gotovljen vpogled v svoje varčevanje (Modri e-ra-
čun). V letošnjem letu pa smo storitev tako vizual-
no kot tudi vsebinsko popolnoma spremenili in jo 
prilagodili potrebam naših varčevalcev. 

Spletno storitev, ki predstavlja enoten vhod v stori-
tev tako za varčevalce kot tudi za delodajalce, smo 
preimenovali v e.Modra.si.

Na e.Modra.si:
• lahko enostavno preverite vsa vplačila na vaš 

pokojninski račun pri Modri, 
• preverite višino privarčevanih sredstev, 
• izdelate projekcijo dodatne pokojnine in izraču-

nate predvideno višino rente po upokojitvi,
• uredite spremembe, povezane z vašim varčeva-

njem,

• hkrati lahko dostopate do vseh dokumentov 
ter novosti in se mesečno seznanjate s poslova-
njem pokojninskega sklada. 

Kaj potrebujete za vstop v e.Modra.si?  
Če ste se v preteklosti že prijavili v Modri e-račun, 
lahko po prenovi z enakim uporabniškim imenom 
in geslom vstopite v e.Modra.si.

Vstop v e.Modra.si smo poenostavili. V spletni 
brskalnik vpišite e.modra.si in vstopite skozi vstop 
za posameznike. Nato vpišete svoje uporabniško 
ime ali svoj EMŠO in geslo. Če ste geslo pozabili, ga 
lahko takoj obnovite in se na stran prijavite v manj 
kot dveh minutah. 

Če se še niste prijavili v storitev, pa lahko to nare-
dite sedaj in preverite, koliko denarja ste že privar-
čevali.

Če spletne storitve še ne uporabljate, morate 
najprej opraviti prvo registracijo. Za prvo regi-
stracijo potrebujete registracijsko kodo, ki vam 
jo bomo poslali po pošti na vašo zahtevo. Zahte-
vo lahko oddate na strani e.modra.si, po tem, ko 
boste vpisali svoj EMŠO. Lahko pa nas pokličite na 
brezplačno telefonsko številko 080 23 45 ali nam 
pišete na info@modra.si in na dom vam bomo pos-
lali registracijsko kodo.  

Imate vprašanje? 
Tukaj smo za vas. Pokličete nas lahko na 080 23 45 
ali na pišete na info@modra.si in poskrbeli bomo, 
da v najkrajšem možnem času dobite vse potrebne 
odgovore. Če boste v Ljubljani, pa vljudno vabljeni, 
da nas obiščete tudi osebno, na Dunajski cesti 119, 
kjer imamo v pritličju poslovne stavbe kontaktni 
center, namenjen našim strankam.
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SINDIKALNI IZLET V ČRNO GORO
Aleksandra Urankar
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Četrtkov večer se je že prevesil v 
noč, ko smo se polni pričakovanj 
odpravili na pot proti jugu. Zapo-
dili smo se za „dobrimi sedeži“ v 
avtobusu in se veselo pozdravili 
s starimi znanci s prejšnjih izletov. 
Cilj je bil znan.... Budva!!!

Po celonočni vožnji smo imeli ju-
tranjo kavico v Neumu in najbolj 
nestrpni so se že odpravili proti 
morju preverit, če je morje tudi v 
Bosni slano in mokro.

Naslednji postanek pa Dubrov-
nik, ki nas je pričakal v soncu in 
nas navdušil v vsej svoji lepoti. 
Vsak je našel kaj zase: od hudih 
fotk do osupljivih razgledov z ob-
zidja, uličnega vrveža, dobre kave 
in piva ter še česa ... Lokalna vo-
dička nam je razložila, da je zave-
tnik Dubrovnika sv. Blaž, ki je zaš-
čitnik grla. Glede na to in glede na 
dejstvo, da smo si grla razkuževali 
kar naprej, sem prepričana, da ne 
bomo imeli angine vsaj nekaj let!
V popoldanskih urah smo končno 
prispeli v črnogorsko letovišče 
Budva. Nastanjeni smo bili v ho-
telskem kompleksu Slovenska 

plaža, ki je dobila ime po Slova-
kih, čeprav smo doli srečali veliko 
Slovencev. Sledili so nočno spo-
znavanje Budve ter druženje in 
ples.

Naslednji dan nas je lokalni vo-
dnik Mihajlo popeljal na Jezerski 
vrh,  kjer stoji veličasten mavzo-
lej največjega črnogorskega pe-
snika, pisatelja in filozofa Petra II. 
Petrovića Njegoša. Povzpeli smo 
se po 462 stopnicah in uživali v 
prekrasnem razgledu na zaliv 
Boke Kotorske in vse do Skadar-
skega jezera. Tu smo se poslikali 
in nazdravili, da ne bi imel kdo 
višinske bolezni, kajti bili smo 
na 1660 m.n.v. Po adrenalinski 
vožnji v dolino nas je Mihajlo 
zabaval s svojimi črnogorskimi 
komentarji. Izvedeli smo, da so 
registrske tablice na njihovih av-
tomobilih dodatna oprema, prav 
tako zavore. No ja, ko se pelješ po 
ovinkasti cesti v dolino, to ni več 
tako smešno. Še dobro, da smo 
imeli „raketni pogon“ in je šlo 
lažje. Kaj je to „raketni pogon“? 
To pa vemo samo mi, ki smo bili 
na izletu ...

Sledilo je še eno nočno življenje 
Budve, nakar smo se v nedeljo 
zjutraj prijetno utrujeni odpravili 
na dolgo pot proti Sloveniji. Seve-
da brez postankov ni šlo. Najbolj-
ši vodič na svetu, naš stari znanec 
izletov – Boris, nas je popeljal še v 
dolino reke Neretve. Tam smo se 
vozili s trupicami (čolni) po jezeru, 
prekritem z lokvanji. Prispeli smo 
do gostišča, kjer so nas pričakale 
glasba, odlična hrana in pijača. 
Čisto vsi smo zaplesali in se po-
veselili ter si obljubili, da ob letu 
ponovimo.

Naj še enkrat omenim našega 
vodnika Borisa ... že tretjič nas je 
uspešno vodil po vseh „ovinkih“ 
in nas nasmejal do solz s svojimi 
komentarji, tako da smo ga rezer-
virali že za prihodnji izlet!

Skratka: vsi smo bili zopet navdu-
šeni nad celotnim dogajanjem in 
organizacijo, še vreme nam je šlo 
na roko, tako da naš predsednik 
sindikata Matej že polni seznam 
udeležencev za naslednjič. Kam 
gremo? Saj ni važno, samo da se 
gre ... družba je že zagotovljena!
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Kulinarični kotiček
Vir: Vsebine povzete po internetu in reviji Dober tek.

ZAČIMBE – JIH POZNATE?

Velikokrat kot prispodobo za različne aktivnosti, ki jih radi počnemo, in dogodke, ki nam ostanejo v pri-
jetnem spominu, uporabimo besedo začimba. Tako postanejo začimba življenja potovanja, humanitarna 
udejstvovanja, kulturne prireditve, športni podvigi, druženja s prijatelji,… Zato, ker dajejo našemu življe-
nju okus in barvo, smisel. 

Tudi z dejanskimi začimbami je tako. Osnovne sestavine, iz katerih pripravljamo jedi, oplemenitijo, dopol-
njujejo in jačajo njihov okus ter včasih tudi barvo, vplivajo na njihovo prebavljivost. Z njihovo uporabo se 
lahko izognemo uporabi jušnih kock in zelenjavno-zeliščnih soli. Kakor pri vsem, pa je tudi tukaj potreb-
nega nekaj znanja in veliko poskusov, da najdemo tisto, kar ustreza našemu okusu. Tokrat vam ponujamo 
nekaj informacij o dveh začimbah, eni bolj in drugi malo manj znani.

Luštrek

Luštrek je 1 do 2 metra visoka rastlina z votlim steb-
lom in venci dokaj velikih pernato deljenih listov. 
Uporabna in tudi zdravilna je vsa rastlina, najpogo-
steje pa se uporabljajo listi in korenina. Ljudsko ime 
luštreka v mnogih jezikih pomeni ljubček in sodobne 
analize tega zelišča so pokazale, da ne gre za neute-
meljene vraže, saj v resnici vsebuje feromone, ki priv-
lačijo moški spol. Prav tako je znanstveno dokazano, 
da deluje kot diuretik.  Luštrek spodbuja tudi izloča-
nje težkih kovin iz telesa, zato je dober spremljevalec 
očiščevalnih kur. Kar zadeva kulinariko, in tej bomo 
danes posvetili našo pozornost, pa luštrek v jedeh 
deluje kot ojačevalec okusa. 

Luštrek je predvsem znan kot jušna začimba, pa vendar ga lahko dodajamo tudi v namaze in omake. 
Ker je zelo močna začimba, jo jedem dodajamo v manjših količinah. Najbolje jo je dodajati proti koncu 
priprave, kakšnih 5 do 10 minut pred koncem kuhanja, saj tako razvije svojo aromo in ohrani moči. 
Aroma luštreka vsebuje tudi nekaj zemeljskega, zato se odlično ujame s korenovkami, gobami, stročni-
cami in razhudniki. Če želimo luštrek uživati v večjih količinah (ustreza predvsem tistim, ki imajo veliko 
želodčne kisline), lahko stebla in liste podušimo in postrežemo z omako. Dolge poganjke lahko uživa-
mo presne, v solati, kot stebelno zeleno. Seme luštreka lahko zberemo in posušimo ter uporabljamo 
podobno kot janež, koromač ali kumino. 

Luštrek se dobro ujame s čilijem, česnom, koprom, kumino, lovorjem, origanom, timijanom, peterši-
ljem in brinovimi jagodami.



86 DROBTINICE

Kremna juha z navadno zvezdico

Sestavine:
• 1 majhen krompir
• 1 majhen korenček
• 2 rezini rumene kolerabe
• 2 žlici narezanega pora
• 1-2 rezini gomoljne zelene
• origano, luštrek, timijan (vsakega 1 žličko)
• 1 lovorov list
• sol in poper
• 1 dl belega vina
• 4 pesti listov navadne zvezdice (lahko tudi s stebli in 

cvetovi)
• skuta ali kisla smetana

Priprava: 
Narezano zelenjavo in zelišča damo v lonec, prelijemo z litrom vode in skuhamo do mehkega. Juho 
odstavimo, dodamo zvezdico in pokrito pustimo počivati pet minut. Nato juho spasiramo, razdelimo 
po krožnikih in po želji dodamo žlico skute ali kisle smetane ter okrasimo z vejico surove zvezdice.

In da tokratni kulinarični kotiček ne bo ostal brez vsakega kuharskega recepta, ob koncu dodajamo ene-
ga, zaradi katerega se bo mogoče malo lažje lotiti pletja navadne zvezdice ali kurjih črevc na domačem 
vrtu. Rastlina, ki s svojim neutrudnim rastjem skozi vse leto greni užitek marsikateri vrtičkarici, je namreč 
polna koristnih snovi, poleg tega pa je prijetnega okusa, ki spominja na mlado koruzo. Lahko jo dodajamo 
solatam ali pa vmešamo v juhe, rižote,… Za pokušino naj bo prva kremna juha.

Pehtran

Če ne drugače, se na pehtran spomnimo takrat, ko pride čas za peko 
potic. Pehtran je začimbnica, ki raste v obliki grmička, ki doseže do 
120 cm.  V preteklosti je redko manjkala na domačih vrtovih, saj je ena 
izmed najmočnejših in široko uporabljenih začimbnic. Po njenem la-
tinskem imenu Artemisia dracunculus jo marsikdo imenuje tudi »zmaj 
med začimbami«. Morda pa je takšno ime dobil na račun svoje pikan-
tnosti. Ker pehtran večinoma uporabljamo toplotno obdelan, ko se 
spremeni v sladko in aromatično poslastico, ste morda ob tem podat-
ku skeptični. Zato se prepričajte sami in požvečite nekaj svežih listov 
pehtrana. Ko ne boste več čutili jezika, boste ugotovili, da imate na vrtu odličen anestetik, ki ga z 
žvečenjem lahko uporabljamo za lajšanje zobobola,  zmečkanega pa tudi kot protibolečinski obkla-
dek. Tudi sicer ima pehtran številne zdravilne učinke, saj spodbuja apetit, pomaga pri slabi prebavi, 
izločanju seča, znižuje krvni sladkor, deluje proti zajedavcem in številnim bakterijam, znižuje telesno 
temperaturo,… 
V kulinariki pehtran najpogosteje uporabljamo v potici in smetanovih štrukljih. Precej pa se je razširil 
tudi v obliki aromatiziranega kisa ali gorčice. Zelo dobro se obnese v omakah z belim vinom, v ribjih in 
jajčnih jedeh. Odličen je v kombinaciji s poprom in papriko. V solatnem prelivu se poda predvsem pa-
radižnikovi solati. Drobno sesekljan se odlično prileže raznim zelenjavnim prikuham (grahu, gobicam, 
belušem, bučkam, zeleni in korenju) in smetanovim omakam. 
Pehtran se dobro ujame z janežem, koromačem in česnom, saj mu te začimbe odvzamejo nekaj ostri-
ne. Njegovo aromo osveži citronka, pa tudi meta, melisa in sivka. 
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Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.

Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, v kateri 
ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do 6. septembra 2019. Kupon za dvig nagrade 
bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 63. nagradne križanke v decembrskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 104 pravilne rešitve.
Rešitev nagradne križanke:  VSE VRLINE IZVIRAJO IZ ČASTI.
Izžrebana nagrajenka je gospa Eva Planko iz službe za investicije.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k 
sodelovanju.

Uredniški odbor




