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UVODNIK

Spremembe, ki ji prinaša življenje, nam lahko koristijo, če znamo prepoznati, kaj nam
sporočajo. (P. Coelho)
Ko smo si ob koncu leta 2019 za 2020 zaželeli predvsem zdravja, nismo mogli niti v sanjah
slutiti, kako močan pomen bo ta želja dobila v prihodnjih mesecih. Komaj smo uspeli potegniti črto pod program dela v 2019, ki je bil v zadnjih letih rekorden in si zadati okvirne cilje za
leto 2020, ki so še odsevali zagon leta 2019, smo bili sredi marca prisiljeni naše redno kolesje
skorajda ustaviti.
Med tem, ko so se Slovenija, Evropa in na koncu cel svet praktično ustavili, ko je večina prebivalcev Slovenije v krogu družine le nemo spremljala slike iz Italije in Evrope, smo v bolnišnicah prestavili tempo dela kar v nekaj prestav višje. Od danes do jutri smo morali popolnoma
spremeniti ustaljeni način organizacije dela, narediti velike spremembe in korake, za katere si
nikoli ne bi mislili, da smo jih zmožni tako hitro narediti. Delo v bolnišnici je bilo postavljeno
v popolnoma novo perspektivo s celo vrsto neznankami, kar je, sploh v moderni medicini,
redkost. Splošna bolnišnica Celje se v zgodovini še nikoli ni »srečala« s takšnimi razmerami in takšno reorganizacijo, kot ob epidemiji.
Vsak dan znova smo morali ponovno prilagoditi vsaki novi situaciji. To je bil izziv za prav vse zaposlene. Za tiste, ki so bili v žarišču
zdravljenja bolnikov, pa tudi za tiste, ki so bili doma. Pokazali smo, kaj vse je ob sodelovanju strok, specialnosti, vseh zaposlenih in
ostalih deležnikov mogoče in kje so meje naše prilagodljivosti. Hkrati s spremenjeno organizacijo dela in aktivnostmi za preprečevanje
vdora virusa v »čisti« del bolnišnice, smo prve tedne namenili tudi pravi borbi za ustrezno medicinsko opremo, zdravstveni material
in zaščitno opremo. Trg praktično ni več deloval, vsak se je znašel lahko samo sam. Zato smo noč in dan iskali možnosti, da bolnišnico
ustrezno oskrbimo. Hkrati se je praktično pred našimi vrati odprlo največje žarišče okužbe v Sloveniji, zato je bila negotovost v začetku
aprila res velika. S postopni obvladovanjem situacije smo nekoliko lažje zadihali proti koncu aprila.
Ko pogledam na pretekle mesece, sem hvaležna, da smo na koncu, tako v bolnišnici kot na nivoju države, situacijo uspeli tako dobro
obvladati. To nam je lahko uspelo le z združenimi močmi. Zato smo danes močnejši, bolj povezani in še bolje pripravljeni za naprej, za
vse nepredvidljive situacije, ki nas mogoče še čakajo. Rada bi se še enkrat iz srca zahvalila prav vsem zaposlenim v Splošni bolnišnici
Celje za požrtvovalno delo, podporo in predanost svojemu delu v epidemiji. Zato je prav, da v tej številki Monitorja dokumentiramo vse
najpomembnejše vtise in trenutke tega časa, v sliki in besedi.
Hkrati bi izkoristila priložnost in vse zaposlene naprosila za veliko potrpljenja, posluha za prilagoditve, pripravljenost na spremembe,
ki so še vedno prisotne tudi v »post-epidemičnem« času. Prilagajati se bo treba še naprej, dokler bo virus prisoten v populaciji, pomanjkanje kadra pa se bo z novimi delovišči stopnjevalo.
Verjamem pa, da bomo na koncu večino trenutnih sprememb lahko vendarle pripisali času in prostoru kot pozitivnih; življenje vedno
teče po dveh tirih in dobro je, da če se le da, stopimo na pozitivnega.
Dejstvo je, da je epidemija pokazala vse šibke točke dogajanja v zdravstvu v zadnjem desetletju, kot tudi, da zdravstvo po epidemiji
nikoli več ne bo enako. Mogoče bo ravno epidemija novega koronavirusa pokazala, katere spremembe so ključne. Tako v zdravstvu,
kot tudi sicer.
Ostanite zdravi in pazite nase tudi v poletnem času.
Mag. Margareta Guček Zakošek
direktorica
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ORGANIZACIJA IN DELOVANJE
BOLNIŠNICE PRED IN
MED EPIDEMIJO SARS-CoV-2
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

SARS-CoV-2, znan pod začasnim imenom novi
koronavirus 2019, je povzročitelj pandemije
koronavirusne bolezni 2019 (COVID-19), ki jo
je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)
razglasila za javnozdravstveno krizo mednarodnih razsežnosti. Najverjetneje izvira iz živalskega rezervoarja, saj je genetsko zelo blizu koronavirusom netopirjev, sev pa so prvič
odkrili v Vuhanu na Kitajskem, konec leta
2019.
Prva poročila o pojavu nove okužbe, zaradi
katere so se začela zapirati večmilijonska kitajska mesta in province, se svetovne javnosti
sprva niso pritirano dotaknila. Potem pa so iz teh mest počasi začele v svet curljati informacije o visoki
kužnosti seva in zaradi tega velikem številu obolelih, ki so potrebovali bolnišnično zdravljenje. Najstarejši primer okužbe, ki je trenutno znan, naj bi odkrili 17. novembra 2019. Okužba se je iz province Hubej hitro razširila v vse kitajske pokrajine in v več kot sto drugih držav v Aziji, Evropi, Severni Ameriki,
Južni Ameriki, Afriki in Oceaniji. Svetovna zdravstvena organizacija je 30. januarja 2020 SARS-CoV-2
razglasila za mednarodno nevarnost javnemu zdravju, le dober mesec kasneje, 11. marca pa pandemijo. V Evropo je virus prišel januarja 2020.

Čas pred razglasitvijo epidemije
Informacije o pojavu novega
koronavirusa so prve aktivnosti
v naši bolnišnici sprožile že konec januarja, ko je vodja službe
za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO)
predstavila to problematiko na
sestanku s strokovnim vodstvom.

zdravstvenega varstva, saj skrbijo zne organizacije dela in predvsem
tako za žrtve nalezljivih bolezni izobraževanje osebja.
kot tudi za ostale paciente z drugimi zdravstvenimi težavami.
Sestanku so sledile aktivnosti.
30. januarja 2020 je bil izdan prvi
Organizacija dela in zagotavljanje dokument, ki je predvidel način
ustreznih zmogljivosti tako za ene obravnave pacienta s sumom na
kot druge, sta v takšnem obdobju okužbo s COVID-19 v naši bolniključna. Na sestanku so bile tako šnici, takrat predvsem na nivoju
Bolnišnice imajo namreč v času izpostavljene dileme glede pot- Urgentnega centra Celje in navoizbruhov nalezljivih bolezni zelo rebne osebne varovalne opreme dila za odvzeme brisov in ravnanje
pomembno vlogo v zagotavljanju (OVO), potreba po pripravi ustre- z odvzetim biološkim materialom.
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Služba za preprečevanje in obvladovanje
bolnišničnih okužb v času epidemije
Dr. Tanja Selič Kurinčič, dr. med.
vodja Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

Ko se je virus pojavil v Italiji in se z vso svojo razsežnostjo
začel širiti po državi (23. 2. 2020 je bilo v Italiji okuženih 150 ljudi, do začetka junija pa potrjeno okuženih
235.000, skoraj 34.000 jih je umrlo), sem spoznala, da je
epidemija pred vrati in da je treba ukrepati odločno in
hitro. Kot infektologinja do takrat nisem pričakovala, da
nas bo v tem izjemno razvitem svetu kadarkoli doletela
pandemija razsežnosti španske gripe (virus gripe H1N1)
iz leta 1918, ko je umrlo več kot 50 milijonov ljudi.
Prve priprave službe za preprečevanje in obladovanje
bolnišničnih okužb (SPOBO) so se sicer začele že konec
januarja, takrat smo še upali, da bodo priporočila ostala zgolj črke na papirju, in da bo virus ostal na Kitajskem.
Močno se mi je vtisnil v spomin dan, ko sem v naši bolnišnici pregledala prvega bolnika, domnevno zbolelega
za COVID-19. Voznik tovornjaka, ki je vozil po Italiji, je
24. 2. 2020 prišel na urgenco zaradi febrilnega stanja in
prehladnih znakov. Ekipa SPOBO je nadzirala pravilno
nameščanje osebne varnostne opreme (OVO), ves čas
smo na glas ponavljali protokol – bili smo v stresu tako
pri pregledovanju bolnika, kot tudi pri ustreznem rokovanju z biološkim materialom. Zelo nam je odleglo, ko
je bil izvid PCR na SARS-CoV-2 negativen.

Oblačenje pred prvim pregledov pacienta s sumom
na okužbo
Ker je bil virus povsem nov (primerjali so ga sicer z ostalimi koronavirusi, ki so jih že poznali iz epidemij, ki Slovenije na srečo niso niti oplazile) in smo imeli tako malo
znanja o samem načinu prenosa okužbe, je bilo eno od
ključnih vprašanj, kako se širi. V začetni fazi se je še vedno
pojavljalo vprašanje o možnem aerogenem širjenju (po

zraku), zato je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in zatem tudi NIJZ sprejel najvišjo
možno zaščitno raven OVO. In tukaj so se začele prve resne težave. Zadostne opreme ni bilo na voljo nikjer v Sloveniji, blagovne rezerve so bile prazne, že januarja je bil
problem z dobavo. Zato smo bili primorani sistematično
pregledati vso relevantno mednarodno literaturo, prevzeti odgovornost in pripraviti realna priporočila na podlagi
dejanske dostopnosti OVO. Pričeli smo z intenzivnim izobraževanjem vseh zaposlenih v naši bolnišnici, saj je ena
od ključnih stvari pri preprečevanju okužb zdravstvenih
delavcev prav pravilna uporaba OVO. V SPOBO smo izvedli preko 20 usposabljanj na temo OVO, več predavanj
(skupna udeležba 410 zaposlenih) ter posneli kratka videa o oblačenju/odstranjevanju OVO ter nameščanju
respiratorja FFP3. Videa sta bila nato dosegljiva na spletu. Trenutne številke okuženih zdravstvenih delavcev po
svetu so izjemno visoke, okuženih jih je že več kot 90.000
(nekateri ocenjujejo, da je med vsemi okuženimi prav 1
do 2 % zdravstvenih delavcev), žal nekateri bolezni niso
preživeli. V naši bolnišnici smo lahko vsi ponosni, da smo
imeli tako majhno število okužb na delovnem mestu (le
pet oseb). To je rezultat prav vseh, ki smo delali v teh razmerah in se skrbno držali navodil za uporabo OVO.
Poleg skrbi za ustrezno zaščito zaposlenih v naši bolnišnici so se začele intenzivne priprave celotne bolnišnice
na grozečo epidemijo. Zaradi izrednega posluha našega vodstva in zaupanja v stroko so se priprave bolnišnice pričele zelo hitro in so vključevale pomembne organizacijske spremembe (vzporedno delovanje dveh urgenc,
premeščanje bolnikov med oddelki, …) kot tudi izvedbo
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OVO na izpostavljenih deloviščih

vrste gradbenih del (postavljanje sten za zagotavljanje
izolacijskih prostorov) in nabave nujno potrebne medicinske opreme. Naredili smo ogromno v kratkem času.
Prav zaradi tovrstne organizacije se nas je večina zaposlenih počutila v bolnišnici varno.
Virus z razglasitvijo konca epidemije ni izginil. Meje
med državami se zopet odpirajo, zato pričakujemo v
jesenskem času ponoven val epidemije. Skupaj lahko
naredimo zelo veliko. Ključno pri preprečevanju okužbe
je vzdrževanje razdalje med ljudmi vsaj 1,5 m (nošenje
obrazne maske NI nadomestilo za primerno razdaljo)
ter skrb za higieno rok. Poleg tega se moramo sedaj obnašati izjemno zaščitniško tako do bolnikov kot tudi do
naših sodelavcev, kar pomeni, da v službo ne hodimo,
če imamo vročino, prehladne znake, smo bili v stiku z
osebo, ki preboleva COVID-19.
Želim se zahvaliti obema direktorjema za učinkovito vodenje v času epidemije ter ostalim članom bolnišnične
poveljniške skupine za dobro sodelovanje. Zahvaljujem
se svojim sodelavcem na oddelku za infekcijske bolezni
in vročinska stanja ter sodelavkama v SPOBO za kakovostno opravljeno delo.
Ob tem ne smemo pozabiti na podporo naših družin, ki
so v tem času naredile ogromno dela doma. Zaslužijo si
vse naše priznanje in globoko zahvalo. Ni jim bilo vedno
lahko.

Eno od številnih navodil SPOBO
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Zaposlene v SPOBO so takoj začele z izdelavo organizacijskih navodil za obravnavo pacientov na
različnih področjih.

mu, obravnavo pokojnih in izdelavo navodil o uporabi OVO glede
na vrsto zdravstvene obravnave.
Vsi navedeni dokumenti so bili
pripravljeni in predstavljeni zaTako so nastali protokoli za spre- poslenim.
jem pacienta na oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Vzporedno s tem je potekala naotroški oddelek, oddelek za inten- bava parnega sistema za dezinzivno interno medicino, izvedbo fekcijo reševalnih vozil in najem
reševalnih prevozov, obravnavo v robota za dezinfekcijo prostorov
UCC, obravnava porodnic, ravna- z uporabo UVC svetlobe in druge
nje z biološkimi vzorci po odvze- potrebne opreme.

Ena prvih nalog v tem obdobju
je bila tudi preverjanje zalog priporočene OVO po posameznih
organizacijskih enotah bolnišnice in v lekarni. Rezultat tega preverjanja je bila ugotovitev, da so
zaloge OVO minimalne. Začele so
se aktivnosti za nabavo dodatnih
zalog OVO in razkužil glede na
objavljena priporočila NIJZ ter iskanje dobaviteljev za artikle, ki jih
nismo imeli izbranih po javnem
razpisu.

Delo v lekarni v času epidemije COVID-19
Mag. Franci Tratar, mag. farm.
predstojnik Lekarne

Najprej nekaj besed namesto uvoda, za boljšo predsta- Konec februarja in v začetku marca se je izdaja OVO in
vo.
razkužil močno povečala. Verjetno bi se še bolj, če ne bi
bili sprejeti določeni ukrepi na ravni bolnišnice, s kateLekarna bolnišnice Celje je že od leta 1956 locirana v rimi je bila izdaja nekoliko omejena. Kljub temu smo v
tako imenovanem T objektu. Naši prostori se raztezajo marcu, aprilu in maju z vidika stroškov porabili za trikrat
v treh nivojih, od kleti do prvega nadstropja, in so med do štirikrat več OVO in razkužil kot v preteklem letu (slika
seboj vertikalno povezani z dvema dvigaloma: hitrej- 1). Takšno povečanje stroškov ni samo posledica večjih
šim, vendar manjšim osebnim (za štiri osebe) in večjim, količin, pač pa tudi višjih cen, saj so se cene nekaterih
vendar zelo počasnim tovornim oziroma dvigalom za izdelkov povečale tudi za več kot desetkrat.
postelje in obiskovalce oddelka za pediatrijo. Zato nam
prevoz stvari med vsemi nivoji predstavlja kar precej veliko oviro.
V letu 2010 smo dokončali obsežno prenovo lekarne, s
katero smo pridobili dodatno površino za skladiščenje
zdravil in medicinskih pripomočkov. Že pred leti so naše
police postale premajhne za vse zaloge zdravil in medicinskih pripomočkov. Kljub polnim policam pa smo
ob pojavu epidemije COVID-19 občutili pomanjkanje
predvsem osebne varovalne opreme (maske, rokavice,
Prikaz gibanja stroškov porabljenih razkužil in OVO
plašči, očala, vizirji) in razkužil.
po mesecih za leto 2019 in 2020
Težave z nabavo osebne varovalne opreme (OVO) in
razkužil so se začele pojavljati že konec januarja, ko Čeprav po začetku epidemije v bolnišnici ni bilo toliko
so dobave postajale neredne, kakšna pa je tudi popol- pacientov kot običajno, smo imeli v lekarni polne roke
noma izostala. Zato smo že takrat postopoma začeli dela. V običajnih razmerah dnevno na oddelke pošljepovečevati naše zaloge, pa ne samo OVO in razkužil, mo od 5 do 7 ton zdravil in medicinskih pripomočkov.
ampak tudi zdravil in drugih medicinskih pripomoč- V času epidemije so se te količine dvignile tudi do 10 ton
kov, ki bi lahko prišli v poštev za zdravljenje bolnikov s dnevno. K temu je v veliki meri prispevala povečana izCOVID-19. Hkrati smo že ugotavljali povečano izdajo. daja razkužil za roke (slika 2) in za površine, pa tudi izda-
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ja druge OVO (slika 3, slika 4). Tako smo samo v marcu centrom ter v nekaj sobah, ki še niso bile v uporabi (slika
in aprilu na oddelke poslali več kot 1.680.000 škatel raz- 6, slika 7, slika 8). Z dodatnimi zalogami smo tako zasedli
ličnih zdravil in medicinskih pripomočkov.
še približno 300 m2 prostora. Ker so seveda ti dodatni prostori nekoliko oddaljeni od lekarne, je moral v času najbolj
intenzivnih dobav in izdaj naš skladiščnik prehoditi tudi
več kot 15 km dnevno, da je lahko pospravil dostavljene
izdelke in pripravil izdelke za izdajo.

Prikaz gibanja porabe razkužil za roke v kosih
(plastenka 500ml) po mesecih za leto 2019 in 2020.
V marcu in aprilu smo porabili skoraj 4000 kosov
mesečno, kar predstavlja dve toni razkužil

Prikaz gibanja porabe mask tipa IIR po mesecih za
leto 2019 in 2020

Prikaz gibanja porabe mask tipa FFP3 po mesecih
za leto 2019 in 2020
Zaradi povečevanja zalog nam je v lekarni zmanjkalo
prostora. Za shranjevanje smo izkoristili vsak prazen kotiček (slika 5), pa vendar smo morali poiskati dodaten
prostor. Na srečo smo prostor za začasno skladišče našli
v še nedokončanem zaklonišču pod novim urgentnim

Zapolnjeni prehodi med policami v lekarni zaradi
povečanih zalog

Začasno skladišče v nedokončanem zaklonišču pod
urgentnim centrom

Začasno skladišče v nedokončane zaklonišču pod
urgentnim centrom
Poseben izziv nam je v času epidemije predstavljala dostava OVO iz državnih blagovnih rezerv, saj je bila vsaka
zase posebno doživetje. Ob vsaki dostavi smo namreč
morali temeljito preveriti, pregledati in prešteti, kaj smo
dobili. Na srečo nam je vsaj vreme šlo na roko (slika 9).
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Dokumentacija o OVO v kitajščini
ca bilo precej veliko pomanjkanje OVO, se sedaj pojavlja
veliko različnih ponudnikov, ki pa žal le redko ponujajo
OVO, ki ustreza evropskim standardom in drugim zahtevam. Večinoma ponujajo kitajske izdelke in temu primerna je tudi dokumentacija (slika 10). Zato si želimo, da bi se
čim prej vzpostavilo normalno stanje na trgu.

Dostava iz državnih blagovnih rezerv in razkladanje
tovornjaka na dvorišču
Še večji izziv pa nam še vedno predstavlja preverjanje
ustreznosti OVO. Na tem mestu bi povedal samo to, da
mora OVO ustrezati določenim evropskim standardom
glede kakovosti. Tako smo se tudi v lekarni morali prilagoditi in se seznaniti z različnimi zahtevami za OVO in za
prepoznavanje ustreznega izdelka. Če je na začetku mar-

V skladu z navodili NIJZ, ki so našo
bolnišnico v prvi fazi opredelila
kot vstopno točko za testiranje,
smo pripravili načrt za aktivacijo
bolnišnice. Protokoli obravnave
pacientov so bili različni glede na
pojavnost oz. število obolelih ter
epidemiološko situacijo v Sloveniji in so bili planirani v treh fazah.
V prvi fazi je naša bolnišnica opravljala le zdravstvene storitve primarnega nivoja, kar pomeni, da
smo vse paciente z domnevno

Epidemije je sedaj uradno konec in stvari se počasi vračajo v svoje ovire, kolikor je to v danih razmerah možno.
Zato se na tem mestu zahvaljujem vsem sodelavcem v
lekarni za opravljeno delo v času epidemije. Čeprav ni bilo
vedno lahko, smo skupaj vendarle zmogli.
Zahvaljujem se tudi vsem, ki so nam pomagali pri reševanju težav s pomanjkanjem prostora in vsem, ki so pomagali pri nabavi OVO, razkužil in drugih medicinskih
pripomočkov.
Na koncu pa se zahvaljujem tudi vsem zaposlenim v
Splošni bolnišnici Celje za razumevanje in strpnost, če
kdaj kakšne stvari nismo naredili v skladu z njihovimi pričakovanji.
#OstanimoZdravi

okužbo s koronavirusom obravnavali v izolacijski ambulanti
urgentnega centra. Tam je bil
opravljen odvzem kužnin in njihov transport v referenčni center
za testiranje vzorcev.
Pacienti, pri katerih je bila potrjena okužba s koronavirusom in so
potrebovali bolnišnično obravnavo, so bili z reševalnim vozilom
transportirani na infekcijsko kliniko v Ljubljano ter v Maribor.

Če bo število pacientov, ki bodo
zaradi virusne bolezni Covid-19
potrebovali bolnišnično obravnavo, večje od zmogljivosti v
Ljubljani in Mariboru, se za bolnišnično zdravljenje aktivira tudi
naša bolnišnica. Načrt te faze
(rumeni alarm) predvideva prekinitev vseh elektivnih programov
in odpuščanje pacientov, katerih
zdravstveno stanje to omogoča,
v domačo oskrbo. Bolnišničnemu
zdravljenju pacientov s Covid-19
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sta v tej fazi namenjena del oddelka za infekcijske bolezni in
vročinska stanja ter oddelek za
intenzivno interno medicino. Fizično se zapirajo tudi vsi vhodi v
bolnišnico, z izjemo vhoda za zaposlene in vhoda v Urgentni center Celje.
V tretji fazi (rdeči alarm), ko bi
bile zmogljivosti novejšega dela
oddelka za infekcijske bolezni in
vročinska stanja ter oddelka za
intenzivno interno medicino zapolnjene, bi se zmogljivosti za
paciente s COVID-19 širile tudi na Izobraževanja ...
druge, izpraznjene bolnišnične
oddelke.
Predstojniki in glavne medicinske
sestre bolnišničnih oddelkov ter
vodje služb so bili z načrti za aktivacijo bolnišnice, navodili NIJZ,
s stanjem zalog OVO ter z restriktivnimi ukrepi, ki jih je strokovni direktor bolnišnice uvedel za
njeno porabo, seznanjeni na sestanku 24. februarja 2020. Ob zaključku sestanka je bilo na obrazih številnih vodstvenih delavcev
videti precejšnjo zaskrbljenost in
tudi negotovost, ki je bila ob informaciji, da imamo v obravnavi
prvega pacienta z utemeljenim
… o obravnavi pacientov s sumom na okužbo z novim koronavirusom …
sumom na COVID-19, še bolj izražena. Izvid brisa okužbe sicer ni
potrdil, informacija, ki je na poti
od ust do ust prišla celo v javnost,
pa je tam ustvarila prepričanje, da
v bolnišnici pred slovensko javnostjo že skrivamo nekaj s COVID-19
okuženih pacientov. Zaradi nezaupanja in zmede, pa tudi strahu,
ki so ga ta dejanja povzročila, je
bilo izdano navodilo, da je komunikacija z javnostjo omejena na
PR službo in oba direktorja.
Zaposleni so prejeli navodila za
uporabo OVO pri obravnavi pacientov z domnevno okužbo z
novim koronavirusom, OVO pa so
bila v večji količini namenjena tistim deloviščem, na katerih je bilo … in o pravilni uporabi OVO
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Aktiviranje nove podstrani »Novi koronavirus« na intranetni strani z
vsemi pomembnimi informacijami
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Vseskozi smo se zavedali, da gre
za grožnjo, ki zadeva celoten
zdravstveni sistem v regiji, zato
smo 25. februarja 2020 vsem zdravstvenim domovom in koncesionarjem posredovali naš protokol
obravnave pacientov z domnevno okužbo s COVID-19 in nanje
naslovili prošnjo po pravočasnem
telefonskem obveščanju v primeru napotitve pacienta ter obvestilo o napotitvi na posebni vhod v
UCC. Dan kasneje smo vodstva
vseh zdravstvenih domov v regiji
povabili na sestanek, na katerem
smo jim predstavili priprave v bolnišnici, stanje zalog OVO, predlog
organizacije v primeru rumenega
in rdečega alarma in izpostavili
potrebo po sodelovanju, najprej
pri zagotavljanju predlaganega
obveščanja, kasneje pa tudi pri
sami organizaciji dela.

Na predlog vodstva SPOBO smo
26. februarja prepovedali vse obijeli vsi zaposleni, 73 objav na FB ske hospitaliziranih pacientov v
strani bolnišnice, 55 tvitov in 75 bolnišnici.
PR sporočil pa je bilo namenjenih
zunanji javnosti. Zagotovili smo 4. marca 2020 so v laboratoritelefonsko številko za informacije ju inštituta za mikrobiologijo in
prebivalcem in zdravstvenim de- imunologijo ljubljanske medicinlavcem v regiji, ki je bila doseglji- ske fakultete odkrili prvi primer
okužbe z novim koronavirusom v
va 24/7.
Sloveniji.

pričakovano tveganje za okužbo
največje in oprema najbolj potrebna. Na te točke se je oprema iz
bolnišnične lekarne lahko sproščala samo z odredbo strokovnega
direktorja. Vse zaposlene, ki so z
njo rokovali, smo pozvali, da OVO
uporabljajo izključno po izdanih
strokovnih priporočilih. Zaloge
OVO smo začeli spremljati dnevno. Takoj smo začeli tudi z internimi izobraževanji zaposlenih o
novem koronavirusu in potrebnih ukrepih ter o pravilni uporabi
OVO, ki so jih izvajale zaposlene
v SPOBO. Zunanjo javnost smo
s spremembami v delovanju obveščali preko internetne strani,
medijev, bolnišnične FB strani in
Twitterja. S sporočili na službene
e-naslove, ki jih imajo vsi zaposleni, ter z objavami na intranetu
smo okrepili obveščanje zaposlenih. V času epidemije smo tako
na podstrani Novi koronavirus
objavili 95 dokumentov, 53 sporočil so na svoje e-naslove pre- Prva zapiranja vhodov v bolnišnico
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vsem v zagotavljanje potrebne
opreme za zagotovitev dodatnih
zmogljivosti. Poleg postelj za prenočevanje naših zaposlenih, ki so
po koncu delovnega časa zaradi
različnih razlogov (mali otroci,
skupno gospodinjstvo s starejšimi družinskimi člani, …) ostajali v
bolnišnici, je bil izdelan tudi načrt
za postavitev sistema zabojnikov
pred UCC, v katerih naj bi bila
vzpostavljena vstopna točka za
jemanje brisov.

Prva triaža pred UCC

Obravnava pacientov s sumom na okužbo v izolacijski ambulanti UCC

Število pacientov, ki so prihajali
na odvzem brisa, se je namreč iz
dneva v dan povečevalo in izolacijska ambulanta je postajala
premajhna za njihovo obravnavo.
Vstopna točka je v zabojnikih začela delovati 8. marca 2020, paciente z domnevno okužbo s koronavirusom je v teh ambulantah
obravnavalo ločeno zdravstveno
osebje, opremljeno z ustreznimi
zaščitnimi sredstvi. Ob predhodni uskladitvi organizacije se je
v 14-urno dnevno organizacijo
enotne točke za obravnavo oseb
s sumom na COVID-19 vključilo
šest zdravstvenih domov v regiji.
V delo so bili vključeni zdravniki

Dva dni kasneje je naša bolnišnica zaprla nekaj svojih vhodov, na
odprtih pa vzpostavila epidemiološki nadzor tistih, ki so vstopali
vanjo. Triaža je temeljila na anketnem vprašalniku z navedenimi
dejavniki tveganja za COVID-19.
Na osnovi dogovorov smo začeli
z ločeno obravnavo nujnih pacientov v izolacijski ambulanti in
v preostalem delu UCC. Celotno
obravnavo pacientov v izolacijski
ambulanti UCC in odvzeme brisov so povsem prevzele zdravnice in zdravniki oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja.
V tem času se je začelo tudi sodelovanje s civilno zaščito, ki je
bilo na začetku usmerjeno pred- Vstopanje ekipe v izolacijsko ambulanto
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in osebje zdravstvene nege, vsem
smo zagotavljali izdajo pisnih izvidov.
Ob pacientih smo odvzeme brisov zagotavljali tudi za vse zdravstvene delavce v regiji, o čemer
smo vse zdravstvene organizacije
še posebej obveščali in jih pozivali k testiranju.

Vzpostavitev enotne točke za jemanje brisov v zabojnikih

Enotna točka za testiranje na koronavirus

Sprejem pacientov

Prve zaznane okužbe v Sloveniji
so sovpadale z vrnitvijo počitnikarjev z zimskih počitnic. Še posebej problematične so bile okužbe zdravstvenega osebja, ki jih je
nato prineslo tudi v svoje delovno okolje. Prve so se izrazile v
regijah, ki so imele zimske šolske
počitnice pred našo, zato je bil
upravičen strah, da se z zamikom
tedna ali dveh lahko enako ponovi tudi pri nas. Vse zaposlene, ki
so se vrnili z dopusta, smo pozvali k posredovanju informacij o
lokaciji njihovega dopustovanja,
saj smo želeli opredeliti stopnjo
tveganja okužbe glede na bivanje v visoko ogroženih področjih.
K sreči smo ugotovili, da je bilo na
teh področjih razmeroma malo
sodelavk in sodelavcev. Z njimi
smo nato vzpostavili ustrezno
raven zaščite in ukrepov. Vse zaposlene smo še posebej opozorili
na simptome in znake COVID-19
ter jim dali jasna navodila, kako
naj ustrezno ukrepajo ob prvih
težavah. Strah, da okužba pride v
»čisti« del bolnišnice, je bil velik in
realen, zato smo zaposlene zdravstvene delavce ves čas pozivali
k odgovornemu ravnanju v prostem času in jih prosili naj se izogibajo aktivnostim, ki vključujejo
večje skupine ljudi.
Po prvi zaznani okužbi v Sloveniji je bil na ministrstvu za zdravje
pripravljen načrt za vključevanje
bolnišnic v obravnavo pacientov
s COVID-19. Splošna bolnišnica
Celje naj bi se vanjo vključila v 3.
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Ambulanta

Izolacija

Pripadniki civilne zaščite so poskrbeli za postelje za prenočevanje
zaposlenih

fazi, premestitve pa bo organizirala dispečerska služba zdravstva.
V bolnišnici so takoj stekle še
zadnje priprave: zmanjšanje števila vhodov s 13 na 5, zagotavljanje epidemiološke triaže na
vseh odprtih vhodih, prepoved
izobraževanj in potovanj zdravstvenih delavcev v tujino, vzpostavitev dodatnega dežurnega
delovnega mesta v intenzivni
terapiji, odvzem brisov vsem
pacientom s pljučnico, omejitev
dostopa do jedilnice samo za
redno zaposlene, zagotovljeno
samo telefonsko in elektronsko
naročanje na zdravstvene storitve, takojšnja prekinitev vseh
pedagoških aktivnosti v SB Celje. Vsi predlogi so bili sprejeti
s strani direktorice in takoj uvedeni v prakso. Poleg tega smo
izdali navodila za obiske pri
umirajočih, postopke v primeru
smrti pacientov in protokol za
vnos osebnih stvari pacientom,
ki jih le-ti nujno potrebujejo. Na
odprtih vhodih smo zagotovili
varnostnike.
Prevoz brisov v Ljubljano je pomembno podaljševal čase do
izdanih izvidov, zato smo 10.
marca 2020 z olajšanjem sprejeli informacijo, da je z izvajanjem mikrobioloških preiskav
na COVID19 začel tudi Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano (NLZOH) v Celju.
To je namreč pomembno vplivalo na čas pridobitve izvidov
odvzetih brisov v UCC in s tem
pomembno skrajšalo čas obravnave pacientov. Ob tem pa je seveda odpadla potreba po organiziranju transportov bioloških
vzorcev v Ljubljano. Po začetnih
nekaj odvzemih brisov dnevno
se je dnevno število odvzetih
brisov po 6. marcu začelo izrazito povečevati in je v nekaj dneh
doseglo število 50.
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Prvo zmanjšanje števila vhodov v bolnišnico

Vzpostavitev nadzora na vhodih v bolnišnico

12. marca 2020 smo začeli s
pripravami na organizacijo dela
v fazi tako imenovanega »rumenega alarma«. Bolnišnica je začela
z odpovedovanjem elektivnega
programa in notranjo reorganizacijo dela za zagotavljanje ustrez-

Epidemiološka triaža

nih prostorskih, opremskih in
kadrovskih virov za oskrbo vseh
pacientov, ki bodo potrebovali
zdravljenje v bolnišnici. Dejavnost smo omejili na izvajanje
zdravstvenih obravnav stopnje
nujnosti NUJNO in ZELO HITRO,

na obravnavo nosečnic, onkoloških pacientov in pacientov, pri
katerih je predvidena kontrola po
predhodnem invazivnem posegu
ali operaciji. Ustavljene so bile vse
preventivne zdravstvene dejavnosti.
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Čas epidemije SARS CoV-2
12. marca 2020 je Vlada RS ob 18.
uri zaradi hitrega naraščanja števila okuženih razglasila izredne
razmere z epidemijo COVID-19.
V Splošni bolnišnici Celje smo aktivirali rumeni alarm, ki je predvidel vzpostavitev COVID oddelka
na oddelku za intenzivne bolezni
in vročinska stanja z 10 posteljami, kjer smo že v času priprav z
manjšimi gradbenimi deli zagotovili vzpostavitev potrebnih izolacij, vključno s filtri. Ob tem smo
začeli z zagotavljanjem dodatnih
zmogljivosti za internistične paciente na posameznih oddelkih.
Naslednji dan smo dodatno omejili število vhodov v bolnišnico.

Priprava izolacijskih enot

domu. Da bi zaščitili zaposlene,
katerih prisotnost v bolnišnici ni
bila nujna, smo v večji meri uvedli
tudi delo na domu (zdravstveZaradi zmanjšanja obsega dela na administracija, radiologija, IT,
na nekaterih področjih je bilo upravne službe).
nekaj zaposlenih tako z medicinskega kot nemedicinskega dela Na drugi strani je nova organizav naslednjih dneh napotenih na cija dela povečala obremenitve
koriščenje nadur in »starega« le- na nekaterih deloviščih, kar smo
tnega dopusta oz. na čakanje na rešili z notranjim prerazporeja-

Zdravniki pripravniki so prevzeli obveščanje pacientov o rezultatih brisov

njem osebja v skladu z njegovo
usposobljenostjo.
V ogromno pomoč pri organizaciji dela pa nam je bila vključitev
123 specializantov in 25 zdravnikov pripravnikov, ki so se na podlagi odloka Vlade RS, ki je odredil
prekinitev programov specializacij in pripravništva, vrnili v matično ustanovo.
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Delo v Splošno kadrovsko pravnem sektorju
v času epidemije
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
vodja Splošno kadrovsko pravnega sektorja

Čas epidemije COVID-19 je tudi v naš sektor prinesel spremembe in prilagoditve. Situacija je bila seveda nova za
vse sodelavce, vseh odgovorov morda nismo mogli ponuditi, smo se pa vsekakor družno trudili po najboljših
močeh prilagoditi novim razmeram.

od doma. Sprejeli smo tudi pravne akte ter obvestili pristojne inšpekcije o uvedbi dela od doma. V povprečju je
delo od doma v bolnišnici opravljalo 25 zaposlenih.

Trudili smo se, da bi varovali vaše zdravje, hkrati pa sledili vsem zakonskim omejitvam, priporočilom in tvegaKako zaščiti zdravje zaposlenih in njihovih bližnjih? Na njem. Pripravili smo izjavo glede ogroženosti (stanja oz.
kakšen način omogočiti varstvo otrok, ko so se zaprle obolenja) ter izjavo o zdravstvenem stanju zaposlenevzgojno izobraževalne ustanove? Na kakšen način omo- ga, ki sta od epidemije dalje del kadrovske dokumentagočiti delavcu prevoz na delo, ko se je ustavil javni prevoz? cije. Hvala vsem zaposlenim, da ste obrazce vrnili, s čiDelo nosečnic, starejših, bolnih? …. Vse to so bila vpraša- mer ste pokazali veliko odgovornost do svojega zdravja
nja prvih dni epidemije.
in zdravja vaših sodelavcev. Pravna služba je sodelovala
pri nabavi zaščitne opreme, služba za razvoj kadrov,
Zdravje je seveda naše največje bogastvo. Zato je bila izobraževanje in specializacije organizirala e-izobražeohranitev našega zdravja vodilo pri reorganizaciji dela. vanja, služba za kadrovske zadeve pa skrbela za premeSprejeli smo akte, po katerih so naši zaposleni na pod- stitve kadra.
ročjih, kjer se je delo v celoti ustavilo, lahko ostali doma.
Čakanje na delo s pravico nadomestila v višini 80 % je Zaposleni, ki ste opravljali delo v času epidemije, ste za
institut delovnega prava, ki je v gospodarstvu pogosto mesece epidemije prejeli tudi dodatek za delo v rizičnih
uporabljen, v javnem sektorju pa le redkoma. V povpre- razmerah po Kolektivni pogodbi za javni sektor in mnogi
čju smo v marcu in aprilu za 100 zaposlenih uporabili ta tudi dodatek po Zakonu o interventnih ukrepih za zajeziinstitut. Zaposleni so z razumevanjem in odobravanjem tev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za drsprejeli odločitve glede čakanja na delo, nenazadnje je v žavljane in gospodarstvo. A zaposleni nismo delali zaradi
času epidemije prevladovala želja ostati zdrav.
dodatka. Svoje delo smo opravljali, ker smo v bolnišnici
zato, da pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni, torej
Mnogi zaposleni ste se soočali s problematiko varstva našim pacientom.
otrok. Vlada RS je 13. 3. 2020 zaprla vzgojno izobraževalne ustanove, pri čemer je mnogo naših otrok ostalo brez Morda vseh odgovorov res nismo poznali. Morda smo v
varstva. Glede na priporočila ustanov za zaščito dedkov času epidemije naredili tudi kaj napačno. A kdo je pričain babic so se mnogi zaposleni soočali s hudo stisko. Zato koval, da obstaja možnost, da se svet ustavi? Da bo zaje bila možnost instituta varstva otrok z nadomestilom ščitna maska naš vsakdan. Zagotovo nihče. Epidemija je
plače v višini 80 % več kot dobrodošla. V naši bolnišnici v vsakem izmed nas pustila sled. Kot vodja sektorja sem
je marca in aprila to možnost izkoristilo v povprečju 15 opravljala delo od 13. 3. 2020 neprekinjeno. Ob tem sem
zaposlenih.
spoznala, da je glavno vodilo skrb za sočloveka. Pokazalo
se je naše sočutje, razumevanje in naše sodelovanje. Brez
Zaradi ustavitve javnega prevoza dva zaposlena nista slednjega epidemija ne bi bila končana.
mogla priti na delo. Koristila sta možnost instituta višje
sile.
Skrb za drugi val epidemije je seveda na mestu. Zato moramo še naprej razvijati organizacijsko kulturo, ki temelji
Na področjih, na katerih je bilo mogoče opravljati delo na zaupanju, empatiji in transparentnosti. V primeru druod doma, smo uvedli fleksibilno obliko dela od doma. Na gega vala bomo namreč še kako potrebovali motivirane,
tem mestu gre pohvala našim sodelavcem informatikom, zavzete in zveste zaposlene. Nič več ne moremo trditi, da
ki so dnevno omogočali računalniško opremo in dostope nas nič ne more presenetiti. Vse nas lahko.

18

SBC MED EPIDEMIJO SARS-CoV-2

Delo v Sektorju za organizacijo, informatiko in
kakovost v času epidemije
Jesenka Kosmatin, univ. dipl. pol.
vodja Sektorja za organizacijo, informatiko in kakovost

Seveda, saj so za delovanje zdravstvene organizacije
ključni vsi njegovi deli. Sektor za organizacijo, informatiko in kakovost sestavljajo služba za administracijo, služba za informatiko in služba za kakovost. Hkrati je bilo
treba doseči dva cilja: zagotoviti zadostno prisotnost
osebja za nemoteno delo, po drugi strani pa zaposlene
v čim večji meri zaščititi pred izpostavljenostjo.

omogočili dostope za delo od doma, prilagodili tudi
hišni informacijski sitem, Birpis21, uvedli brezpapirno
poslovanje, kjer je bilo mogoče. Ker primerljive izkušnje
slovensko zdravstvo še ni imelo, smo bili v marsikaterih
pogledih prisiljeni improvizirati, predvsem kar se tiče
beleženja storitev. Ker smo zdaj bogatejši za marsikatero izkušnjo, bomo v bodoče tudi ta del lahko izpeljali z
manj napori.

Prvi ukrepi so bili usmerjeni v zaščito zaposlenih, umik
z izpostavljenih območji, če je bilo to mogoče, in delo
od doma. Vsaka od služb se je z izzivom spopadala
drugače, glede na naravo svojega dela, vse pa v službi
podpore medicinskemu delu za nemoteno izvajanje
zdravstvenega varstva. Najnujnejše naloge službe za
kakovost so sodelavci opravili od doma, služba za informatiko se je fizično prestavila iz medicinskih prostorov
v prostore uprave, del zaposlenih je nudil podporo od
doma, del pa je bil vseskozi fizično prisoten v SBC. Delo
od doma je bilo prvič omogočeno tudi službi za administracijo, kar bi zagotavljalo nemoteno delo tudi v času
najhujših možnih razmer, torej visoke stopnje obolelosti
med zaposlenimi. Zagotoviti je bilo treba tudi zadostno
količino zalog računalniške opreme, od prenosnih raču- Informatiki so se preselili v prostore uprave
nalnikov, prepisovalnih setov, tiskalnikov, programske
opreme.
Kljub temu, da je šlo za krizno obdobje, je vsak od nas
dal vse od sebe za dobrobit organizacije in družbe kot
Zaposlene, ki zaradi zmanjšanega obsega bolnišnične- celote. S tem smo pokazali svoje vrednote in humanost
ga dela niso bili nujno potrebni v bolnišnici, smo iz pro- ter medsebojno solidarnost. Zdravstveni delavci in decesa dela umaknili, zaposlene, ki pa so vstopali v proces lavci v zdravstvu smo namreč nastopali v dvojni vlogi,
dela, smo v čim večji meri skušali fizično umakniti iz am- po eni strani kot zaposleni, po drugi pa kot posamezniki
bulant. Zaradi spremenjenih procesov in organizacije iz mesa in krvi, z vsemi svojimi strahovi, ostarelimi starši,
dela je bilo to izredno stresno obdobje, saj so se pravila nepreskrbljenimi otroci, v različnih zdravstvenih kondiigre nenehno spreminjala in prilagajala nenehno spre- cijah, v stiski zaradi varstva otrok in ne vedoč, kaj vse nas
minjajoči se realnosti. Najpomembnejša je bila stalna lahko doleti.
komunikacija in z njo usklajevanje ter sprotno obveščanje.
Vsem skupaj in vsakemu posebej se zahvaljujem za njegov individualni prispevek, ki ga je dal kot del službe,
Če se bo situacija ponovila, bomo nanjo dobro priprav- sektorja in kot zaposleni v SBC. Brez vas danes ne bi bili
ljeni, saj smo oddelke dodatno informacijsko podprli, priča zgodbi o uspehu.
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Služba za informatiko v času epidemije
Dušan Knežević, univ. dipl. inž. el.
vodja Službe za informatiko

V službi za informatiko smo doživljali obdobje epidemije precej intenzivno. Poleg rednega dela so se v izredno
kratkem času pojavili novi izzivi, za katere smo kljub
stalnem pomanjkanju resursov bili primorani nameniti
tudi nekaj razvoja.

Priprava novih delovnih postaj

v preteklosti verjetno niti pomislili nismo ... Iz tega naslova je bilo potrebnih nekaj dodatnih izrednih nabav,
predvsem prenosnikov in prepisovalnih setov.
Zaradi povečanega tveganja prenosa virusa pri prenosu papirnih obrazcev po bolnišnici smo v tem času na
hitro uvedli dve rešitvi – eno v lekarni z aplikacijo z naročili za pripravo zdravil ali izdajo antibiotikov z rezervne
liste, drugo pa kot dopolnitev modula v B21 za potrebe
naročanja krvi. Zanimivih novosti je bilo še precej več in
bi jih morda izpostavil ob kakšni drugi priložnosti.
Letošnjo pomlad si bomo zlasti zapomnili po izkušnji
dela od doma in odkrivanju novih načinov sodelovanja
»online«. Veseli me, da smo izkoristili razpoložljivo tehnologijo za oddaljeni dostop v polni meri, še bolj pa, da
se lahko pohvalimo s poslovnimi učinki na vseh področjih. S pozitivno izkušnjo in zaupanjem v mobilnost pa
ne smemo pozabiti na kibernetsko varnost, ki ji bomo
morali v prihodnje posvečati še več pozornosti.

Krizna reorganizacija je zahtevala hitro reakcijo na vse
spremembe. Za učinkovito delovanje smo se razdelili v
dve ekipi: v SBC smo začeli z minimalno zasedbo, s katero smo sprva želeli zagotavljati le nujne fizične intervencije in pripravljenost na »rotacijo« kadra v primeru
morebitnih bolniških odsotnosti, preostali pa smo se
takoj vključili od doma in poskušali v največji meri razbremeniti ekipo na terenu. Že v prvem tednu smo zaradi
zahtevnejše dinamike dela ekipo na terenu okrepili.
Področje dela smo kategorizirali in ga razvrstili po prioritetah, kar smo v nadaljevanju sproti prilagajali skladno s sklepi BPS. Zelo dobrodošel je bil sklep vodstva o
vzpostavitvi hierarhične komunikacije, ki nam je omogočil obvladovanje ponekod že kaotičnih razmer, saj se
je naše, že sicer obsežno področje dela povečalo z dodatnimi aktivnostmi: od sprememb pravic, okolij in nastavitev, povezanih s selitvijo v Birpis21, vključevanja novih
(prenosnih) medicinskih naprav v naš komunikacijsko-informacijski sistem, selitev oddelkov – kar smo zaradi
visoke prioritete in terminskega plana izvajali tudi izven
rednega delovnega časa, …
V času epidemije smo omogočili preko 100 oddaljenih
dostopov, vključno z zdravstveno administracijo, na kar

Kot vodja sem ponosen na svojo ekipo, saj smo ob vsej
negotovosti in včasih velikih napetostih ves čas vzdrževali medsebojno komunikacijo, sproti razreševali težave
in se spodbujali. Ocenjujem, da smo se dobro organizirali in bi se v primeru ponovne razglasitve izrednih razmer hitro ponovno postavili v nizki štart. Za konec še to:
glede na to, da nam je ostal grenak priokus pri selitvah
oddelkov, bi v primeru reprize priporočali pravočasno in
boljšo pripravo ter večjo vključenost tako službe za informatiko kot samih oddelkov.
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Direktorica je 16. 3. 2020 imenovala Bolnišnično poveljniško
skupino (BPS), v kateri sta bila
direktorica in strokovni direktor,
koordinatorja operativnega in
neoperativnega področja, vodja

SPOBO, predstojnik OIIM, predstojnik UCC, njegov namestnik in
hkrati vodja UCC COVID ter pomočnica direktorice za zdravstveno nego. BPS je analizirala stanje
in sprejemala zavezujoče sklepe

o organizaciji dela, premeščanju
oddelkov, zagotavljanju OVO in
potrebne medicinske opreme,
preureditvi oddelkov, zagotavljanju varnosti, komunikaciji z vsemi
deležniki in drugo.

Bolnišnična poveljniška skupina
Mag. Margareta Guček Zakošek
direktorica

Prvo zavedanje nevarnosti okužbe z novim koronavirusom sega v konec januarja, ko smo v bolnišnici že
pričeli z aktivnostmi glede obravnave potencialno
okuženega bolnika s Covid-19 in prvo preverbo zalog
OVO ter razkužil. Ob novicah o širjenju okužbe v sosednjih pokrajinah v Italiji se je moje zavedanje, da se
valu okužb ne bomo mogli izogniti, močno ojačalo. V
zadnjem tednu februarja se je pritisk medijev na bolnišnico glede potencialno okuženih stopnjeval, zato sem

Bolnišnična poveljniška skupina

sprejela odločitev, da močno ojačamo interno komunikacijo z vsemi zaposlenimi, s katerimi smo na začetku pričeli komunicirati preko e-naslova »vsi zaposleni«
dvakrat dnevno, v zvezi z dogajanjem v bolnišnici in
stanjem pozitivnih brisov v regiji.
Intenzivno interno komunikacijo smo nadaljevali ves
čas epidemije. Tako smo negotovost med zaposlenimi
poskušali omiliti, hkrati pa povečati pretok informacij
do vseh zaposlenih.
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V regiji se je pričel odpirati kasneje največji epicenter
okužb v Sloveniji, Šmarje pri Jelšah z okolico. Odločitev, ki smo jo sprejeli skupaj s SPOBO, da preverimo
epidemiološke sliko lokacij, kjer so zaposleni preživeli zimske počitnice, kot tudi kasneje, da zaposlene iz
regije Šmarja pri Jelšah in okolice za čas inkubacijske dobe ne vključimo v delovni proces, izkazala za
eno ključnih, da v tem času preko zaposlenih nismo
imeli vdora virusa v bolnišnico, kot se je to zgodilo v
mnogih drugih bolnišnicah, ko so zaposlene morali zaradi stikov z okuženimi sodelavci izločati iz delovnega procesa. Takoj ob razglasitvi epidemije so
se pričele zelo intenzivne nabave, ne samo zaščitne
opreme, ampak tudi vse dodatne medicinske in druge opreme, za katero je sproti odločitve sprejemala
bolnišnična poveljniška skupina, ki sem jo imenovala
16. 3. 2020. Skladno z navodili smo v nemedicinskem
delu imeli na delovnem mestu minimalno število zaposlenih, koordinacija dela pa je štabno potekala izključno preko vodij sektorjev.
Kot direktorica sem bila v BPS skladno s sklepi odgovorna za usklajevanje celotne logistike nemedicinskega dela z vodji vseh štirih sektorjev, vse seveda s ciljem
podpore medicinski dejavnosti za varno in kakovostno
oskrbo vseh bolnikov v SBC, hkrati z zagotavljanjem
varnosti vseh zaposlenih. Odgovorna sem bila za zagotavljanje nabav OVO in ostale medicinske ter nemedicinske opreme; v času epidemije smo izvedli ali začeli
nujne postopke za cca 5 mio nabav, kar je sicer obseg
celoletne nabave v SBC, zato je bilo delo res zelo intenzivno.
V skladu z odločitvami sem koordinirala s službo za
komuniciranje vso interno komunikacijo z zaposlenimi, kot tudi komunikacijo z mediji, donatorji ter
komunikacijo preko socialnih omrežij. Vsakodnevno
telefonsko poročanje na štiri različne točke v državi o
številu bolnikov Covid na obeh oddelkih, umrlih bolnikih Covid v SBC, statistiki obravnav v UCC Covid, zalogah OVO, je postalo moje prvo jutranje opravilo. Kot
direktorica sem bila ves čas v stiku s kabinetom Mestne
občine Celje, kot tudi z regijskim štabom civilne zaščite, ministrstvom za zdravje ter ministrstvom za javno
upravo, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije,
zdravstvenimi domovi v regiji. Še posebej pa je bilo intenzivno sodelovanje in vsakodnevna komunikacija z
direktorji ostalih Covid in nekaterih drugih bolnišnic v

luči iskanja rešitev, koordinacije dela, informacij o zaščitni opremi, usklajevanja glede navodil raznih institucij in podobno.
Vse to koordinirano sodelovanje z različnimi deležniki je bilo za organizacijo bolnišnične dejavnosti in
koordinacijo v regiji zelo pomembno. Skupaj z vodjo
kadrovsko-pravne službe smo vsakodnevno sledili navodilom ministrstva za zdravje glede usmeritev v zvezi
z zaposlenimi, spremljali na novo sprejeto interventno
zakonodajo ter vsakodnevna druga navodila glede
nemedicinskega dela in medicinske dejavnosti. V dveh
mesecih smo prejeli kar 125 navodil samo z ministrstva
za zdravje. Vse to je bilo ključno tako za upoštevanje
zakonskih norm, kot delovanje bolnišnice v epidemiji
v skladu z navodili vseh odgovornih institucij. V epidemiji je bilo ključno, da se je celotna bolnišnica odlično
odzivala na vsakodnevna navodila in odločitve BPS, ki
so bile transparentno objavljene na intranetu z zapisniki in sklepi. Celotna reorganizacija je potekala hitro,
učinkovito, v sodelovanju medicinskega in nemedicinskega dela.
Celotna situacija je pokazala zmožnost izjemnega
sodelovanja različnih strok in oddelkov ter veliko fleksibilnost večine zaposlenih v prevzemanju različnih
nalog, kar je bilo razvidno pri vseh zdravstvenih profilih, kot tudi v nemedicinskem delu. Na teh temeljih
bo morebitni novi val okužb lažje organizirati. Po tej
izkušnji smo vsi skupaj močnejši tako v izkušnjah glede
organizacije dela, v poznavanju samega virusa, vedenju, kateri ukrepi so bili učinkoviti in kje smo šepali, kot
tudi prepričanju, da skupaj v teh situacijah zmoremo
res zelo veliko.
Kar se je še včeraj zdelo nemogoče, smo v epidemiji
zmogli. Zame je bila najpomembnejša velika podpora vseh članov znotraj PBS, kot tudi podpora mojih
najtesnejših sodelavcev ter energija vseh zaposlenih,
ki so vsak zase, kot tudi vsi skupaj prispevali k našim
odličnim rezultatom v epidemiji. Nenazadnje nam
odličnost v delu kažejo nekateri rezultati: imeli smo
imeli izredno nizko število okužb zaposlenih na delovnem mestu (prenos iz DSO Šmarje), bili smo brez vdora
okuženega bolnika v čisti del bolnišnice, na našem intenzivnem oddelku Covid pa je bila smrtnost 0 % (sicer
povprečje 30 %). Vsi člani BPS in zaposleni v SBC smo v
tem prvem valu epidemije opravili res izjemno delo, na
kar sem zelo ponosna.
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Nadaljevali smo s številnimi
usmerjenimi izobraževanji zaposlenih.
Zagotovili smo izobraževanja
za zdravnike s področja interne
medicine, ki se nanaša na intenzivno diagnostiko in terapijo. Fizična predavanja smo nadgradili
z e-izobraževanjem, v katerega
smo vključili obvezno izobraževanje za vse naše specializante

in zdravnike pripravnike. Odziv je
bil zelo dober. Tudi na področju
zdravstvene nege so bila organizirana izobraževanja s področij
zdravstvene nege internističnih
pacientov za vse oddelke. Posnete vsebine smo na prošnjo vseh
specializantov po Sloveniji objavili na Utube kanalu SB Celje in jim
tako omogočili ogled. Predavanja
so bila predstavljena pod naslovi

Osnovne informacije o bolezni in
uporabi osebne varovalne opreme, Plinska analiza arterijske krvi
in trije moduli na temo Terapija s
kisikom in prepoznavanje dihalne
stiske. Vsebine so bile deljene tudi
z drugimi bolnišnicami in DSO v
regiji. Na portalu SBC in Zdravniške zbornice smo imeli skupno več
kot 12.000 ogledov vseh vsebin
skupaj.

Izobraževanje o uporabi posebne OVO za OIIM

Izobraževanja v času epidemije
Simon Jevšinek, mag. ekon in posl. ved
vodja Službe za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije

V času epidemije smo se v SB Celje na hitro prilagodili
situaciji in s pomočjo službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (v nadaljevanju SPOBO)
ter ostalih zdravstvenih delavcev organizirali tematska
izobraževanja s področja koronavirusa s ciljem, da so
bili zaposleni ustrezno pripravljeni na obravnavo obolelih pacientov.
Konec februarja smo v sodelovanju s SPOBO pripravili interno izobraževanje z naslovom COVID – 19 (Nov
koronavirus Sars COV-2), katerega namen je bil seznaniti zaposlene z nevarnostjo novega koronavirusa ter
predstaviti ukrepe in načine za zajezitev širjenja virusa
tako doma kot v službi. Izvedenih je bilo pet predavanj,
ki se jih je skupno udeležilo 410 zaposlenih. Poleg internega predavanja je SPOBO v času pred in med epide-

mijo velik poudarek namenila izobraževanju o pravilni
uporabi zaščitne opreme. Tako smo v času epidemije
po oddelkih izvajali tematska izobraževanja na temo
pravilne uporabe varovalne opreme v primeru COVID-19. Izvedenih je bilo deset izobraževanj, ki se jih je
skupaj udeležilo 125 zaposlenih.
V nadaljevanju je bilo zaradi ukrepa države glede popolne prepovedi zbiranja oseb onemogočeno izvajati
interna izobraževanja za zaposlene. Tako smo se morali na hitro prilagoditi situaciji in uporabiti sodobne
načine, kot je e-izobraževanje. Z asist. Jankom Vlaovićem, dr. med., smo na platformi Smart Arena pripravili e-seminar na temo »Obravnava COVID-19 pacientov in zdravljenje s kisikom«. Udeležba v e-seminarju je
bila obvezna za vse zdravnike specializante in zdravni-
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ke pripravnike v SB Celje. E-seminar je uspešno zaključilo 174 zdravnikov. Hkrati je SPOBO pripravila video
posnetke z naslednjo vsebino: pravilno oblačenje OVO,
pravilno odstranjevanje OVO in prikaz pravilnega nameščanja zaščitne maske FFP3. Vsi trije videi so bili
del e-seminarja »Obravnava COVID-19 pacientov in
zdravljenje s kisikom«. Za potrebe zdravnikov specialistov je prim. Rafael Skale pripravil vsebinski e-seminar, ki je bil namenjen zdravstvenim delavcem, in je bil
sestavljen iz treh sklopov: dihalna odpoved, umetna
ventilacija in mehanska ventilacija pri ARDS-u.
V želji, da prispevamo svoj del v boju proti epidemiji
COVID-19, smo v sodelovanju s Smart Areno za vse zaposlene v SB Celje pripravili e-tečaj o ukrepih za omejevanje širitve te nevarne bolezni z naslovom »Varni pred
koronavirusom«. E-tečaj je bil vsem zaposlenim dostopen na platformi Smart Arene.

Ker je bilo med zdravstvenimi delavci, ki niso zaposleni
v SB Celje, veliko zanimanje za dostop do gradiva, smo
v želji, da prispevamo svoj del v boju proti epidemiji,
vzpostavili youtube kanal SB Celje, kjer so bile vse pripravljene vsebine prosto dostopne širši javnosti.
V nadaljevanju prikazujemo povzetek števila udeležencev internih izobraževanj in število ogledov seminarjev na youtube kanalu SB Celje.
Dokazali smo, da lahko s skupnimi močmi dosežemo,
da SB Celje tudi v najtežjih časih dela odgovorno in z
izobraževalnimi vsebinami ter s sodobnimi metodami
izobraževanj prispeva k dvigu kakovosti dela ter osveščanja zaposlenih in širše javnosti. Prepričani smo, da
bomo s takšnim načinom izobraževanj nadaljevali
tudi v prihodnje.

Tabela 1: Število udeležencev na organiziranih internih izobraževanjih SB Celje
PREDAVANJE

Št.
udeležencev

Dr. Tanja Selič Kurinčič, dr. med.,
Majda Hrastnik, dipl. m. s.

COVID-19
(Nov koronavirus-SARS-COV-2)

5

410

Majda Hrastnik, dipl. m. s.
Mag. Alenka Petrovec Koščak

Pravilna uporaba varovalne opreme
v primeru COVID-19

10

125

Tabela 2: Število povabljenih zaposlenih na e-seminar preko aplikacije Smart Arene

Število
povabljenih
1. del: Covid - 19 Osnovne
1. del: Covid
informacije
- 19 Osnovne
o bolezni
informacije
in
o bolezni in
uporabi osebne varovalne
uporabi osebne
opreme varovalne opreme
- Postopek oblačenja-OVO
Postopek oblačenja OVO
COVID - 19
COVID - 19
393
- Postopek odstranjevanja
- Postopek
OVO odstranjevanja OVO
sist. Janko Vlaović, dr.
asist.
med.
Janko Vlaović, dr. med.
- Postopek nameščenja
- Postopek
zaščitne nameščenja
maske FFP3 zaščitne maske FFP3
2. del: PAAK - Plinska
2. del:
analiza
PAAK
arterijske
- Plinskakrvi
analiza arterijske krvi
3. del: Terapija s kisikom
3. del: Terapija
in prepoznavanje
s kisikomdihalne
in prepoznavanje
stiske
dihalne stiske

DAVANJE

Št.
izobraževanj

PREDAVANJE

Tanja Selič Kurinčič,
dr. dr.
Tanja
med.
Selič Kurinčič, dr. med.
mag. Alenka Petrovec
mag.
Koščak
Alenka Petrovec Koščak VARNI PRED KORONAVIRUSOM
VARNI PRED KORONAVIRUSOM
Majda Hrastnik, dipl.Majda
m. s. Hrastnik, dipl. m. s.

2.121

Število
Število
udeleženih
povabljenih

Število
udeleženih

174
393

174

319
2.121

319

Tabela 3: Število youtube ogledov tematskih predavanj na youtube kanalu SB Celje
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Zaposleni v tehničnih službah
so praktično čez vikend postavili nekaj nujnih suhomontažnih
sten, s katerimi smo od ostale
bolnišnice fizično ločili enote,
pripravljene za obravnavo in

hospitalizacijo pacientov s covid. Pri dobaviteljih smo pospešeno iskali OVO in medicinsko
opremo za intenzivno obravnavo.
Ker je bil trg povsem neodziven,

smo v šivalnici naše pralnice začeli s šivanjem zaščitnih mask
za nemedicinski del bolnišnice
in predpasnikov ter zaščitnih
plaščev za večkratno uporabo
za medicinski del.

Nabava v času epidemije
Vanja Herman Gril, dipl. ekon.
vodja Službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev

Korona je tudi nas je pahnila v posebne okoliščine delovanja. Prvič smo se bili primorani soočati z nedostopnostjo trga in s tem omejeno možnostjo zagotavljanja varne oskrbe bolnišničnega okolja. V omejenosti
preskrbe smo se soočali tudi s porastom cen, bili smo
v brezizhodnem položaju. Vodilo je bila le zagotovitev
opreme in potrošnega materiala. Vrednost življenja je
neprecenljiva.

Negotovo stanje je bilo tudi na trgu ponudbe medicinske opreme. Omejitve preskrbe so bile že pri termometrih, stetoskopih, aparatih za merjenje krvnega tlaka,
dozatorjih kisika, kisikovih jeklenkah, .... Možnosti so se
spreminjale iz ure v uro. Ponudnik je odstopil od ponudbe, ker je proizvajalec prodal opremo po njegovi oceni
bolj ogroženi državi. Po dobavi opreme v našo bolnišnico je prejel dobavitelj nalogo, da to opremo prevzame in jo namesti v drugo bolnišnico. Za čas do dobave
Bolj kod kadarkoli je bilo ključno sodelovanj vseh. Zave- naročene opreme smo pridobili nadomestno opremo,
dali smo se, da smo v stiski vsi. Delali smo vse dni v tednu, proizvajalec jo je po nekaj dneh uporabe zahteval nazaj.
pogosto do polnih večernih ur. Bilo nas je strah, strah je Vračilu smo se uprli.
bilo tudi naše domače. Stanje se je na trgu nabav spreminjalo izjemno hitro. Informacije niso bile spodbudne Določiti je bilo treba vse možne scenarije, od najbolj(omejene količine, negotovi dobavni roki,...). Kriza je po- šega do najbolj črnega. Možnost oskrbe v pravem
kazala ranljivost globalne oskrbe. Države proizvajalke času s pravim blagom je bila loterija. Dobave smo
so zapirale oskrbo za potrebe lastne države. Spraševali dejansko opravljali po sistemu »just in time«. Opresmo se, ali nam bo uspelo?
ma ali potrošni material sta bila takoj po prejemu
predana v uporabo. Vse naročene opreme in potroŠtevilni pogodbeni partnerji potrošnega materiala (ma- šnega materiala kljub razpršitvi naročil nismo prejeli.
ske, rokavice, razkužila, plašči, drugo) so odstopili od Sprejemati je bilo treba kompromise tudi na strani
dobav, strokovne prodajne službe v medicinskih pod- oddelkov. Ne glede na to, da je bilo treba v trenutku
jetjih so postale neodzivne. Mobilne telefonske številke »resetirati« naše celotno okolje (delovno, kot tudi zastrokovnih sodelavcev (prodajnih pospeševalcev), ki jih sebno okolje) smo dokazali, da zmore bolnišnica stosicer srečujemo po bolnišnici, so bile neodzivne. Na našo piti skupaj in si pomagati za dosego cilja. S skupnimi
elektronsko pošto se niso odzivali. Poslovno priložnost močmi smo zagotovili dovolj opreme in potrošnega
so iskali številni novi ponudniki, ki so nam vsakodnevno materiala.
pošiljali informacije o svojih artiklih. Varne oskrbe na
»elektronskih ponudbah« brez predhodnega preverja- Trenutno zagotavljamo nemoteno oskrbo (spremljanja ustreznosti ni bilo mogoče zagotavljati. Žal je bila mo stanje zalog, preverjamo stanje na trgu ponudbe).
večina teh ponudb brezpredmetna: ni bilo možnosti Težave so le še pri posameznih artiklih (rokavice, kape,
dobiti vzorca in s tem preverjanja ustreznosti, izjave zaščitni plašči).
niso bile skladne z evropsko zakonodajo, vzorci niso
bili skladni z izjavo o skladnosti, dobavni roki so bili le Nemogoče je opisati vse dogodke in strniti v članek. Ali
smo sposobni sprejeti poduk iz celotne situacije?
okvirni.
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20. marca smo uvedli enotno triažno točko pod nadstreškom Urgentnega centra Celje in pripravili
dve ločeni enoti za nujno medicinsko pomoč. UCC COVID je ostal v
prostorih urgentnega centra, UCC
NOVI pa se je naselil v prostorih
bolnišnične poliklinike. Obe enoti sta imeli ločeno diagnostično
obravnavo in mavčarno, za potrebe reanimacijskih postopkov pa
smo predvideli oba reanimacijska
prostora v UCC. Obravnava je bila

odvisna od epidemiološke triaže,
ki smo jo po sprejetem protokolu
za odrasle in otroke 24/7 zagotavljali pred UCC. Triažo sta izvajala
zdravnik in medicinska sestra. UCC
COVID je imel vzpostavljen filter in
posebno varovanje, delo v njem je
bilo organizirano v 12-urnih izmenah.
V okviru UCC je delovala COVID
ambulanta. V njej je potekala
obravnava pacientov iz celotne
regije, ki so bili na osnovi triaže

ocenjeni kot manj ogroženi. Na
tem delovišču – SNMP COVID je
bilo delo organizirano v sodelovanju naše bolnišnice in ekip petih
zdravstvenih domov. V celotnem
UCC COVID je bilo vzpostavljeno
brezpapirno delovanje, kar je zahtevalo precej informacijskih prilagoditev.
Tudi obravnava otrok je tekla v
dveh vzporednih enotah, pri čemer pa je celotna organizacija dela
ostala v okviru otroškega oddelka.

Enotna triažna točka

Epidemiološka triaža vseh pacientov

Na enotni triažni točki so bili obravnavani tudi
pacienti, ki so jih pripeljali reševalci

Prevzem pacienta v UCC COVID

Prvi dan dela UCC COVID
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UCC COVID
Asist. Janko Vlaović, dr. med.
namestnik predstojnika Urgentnega centra Celje in vodja UCC COVID

Moje prve misli o bolezni COVID-19 so se porajale že ob
njenem prihodu v Wuhan. Seveda pa se je moj pogled
na to situacijo drastično spremenil, ko se je epidemija
pojavila pred našim pragom v sosednji Italiji. Zgroženo
sem opazoval hitrost širjenja in smrtonosnost virusa,
kako so številke okuženih postajale previsoke za normalno delovanje bolnišnic in zdravstvenega osebja.
Osupnila me je tudi visoka stopnja obolevnosti zdravstvenih delavcev, ki je na Kitajskem dosegala 30 %, v
Italiji pa 8 %. In tako so se pričeli moji prvi koraki v boju
proti pandemiji, ki takrat še ni bila razglašena, in sicer s
proučevanjem delovanja virusa, potrebnimi stopnjami
zaščite pred njim ter znanimi načini zdravljenja.

kov, zdravnikov, radiologov ter reševalcev. Samo preobrazbo smo v popolnosti zaključili v slabih dveh dneh,
kar je zagotovo občudovanja vreden dosežek. Z rednimi
pogovori z zaposlenimi, iskreno komunikacijo, hitrim
reševanjem izzivov ter izmenjavo pridobljenih izkušenj
in znanj smo zmogli sproti premagovati vse ovire, ki
so se resnično vsak dan množile kot gobe po dežju. Na
tem mestu bi se rad zahvalil prof. dr. Podbregarju in dr.
Kovačiću za nasvete in vrhunsko sodelovanje, saj mi je
to olajšalo mnogo zahtevnih nalog. Seveda sledi tudi
zahvala mojemu ožjemu vodilnemu timu UCC COVID v
sestavi Helena Poljanec, Boris Drofenik, Nataša Bratina,
Ivana Sokolović, Jasna Skamen, Katja Bovha, Matej Mazić in Jure Nežmah. Vsi so bili ključni elementi našega
Kot vodja neoperativnega področja UCC sem sodeloval skupnega uspeha.
v pripravah na prihod virusa že na uvodnih sestankih, ki
so se odvijali v pisarni strokovnega direktorja, nato pa
tudi kot član bolnišnične poveljniške skupine. Strokovni
direktor se je zavedal pomembnosti moje pobude glede
potrebe po izobraževanju vseh zdravstvenih delavcev in
mi je 14. marca 2020 tudi naročil, naj pripravim potrebna predavanja. Zavedati se morate, da smo se soočali s
povsem novo zdravstveno situacijo in še ni bilo na voljo pravilnih ukrepov, kako se z njo najbolje spopasti. Po
neprespani noči in pripravi predavanj sem že naslednji
dan pričel s predavanji za specializante SBC, 16. marca
2020 pa smo predavanje že posneli in pripravili v elektronski obliki, tako da vsa tri predavanja niso bila na voljo samo za SBC, ampak tudi za vse zdravstvene delavce Prim. Rafael Skale je izvajal izobraževanja tudi nepo Sloveniji. Prvo predavanje o COVID-19 si je po zadnjih posredno z zaposlenimi
podatkih ogledalo 2.352 zdravstvenih delavcev, vsa tri
predavanja in navodila SPOBO o pravilni uporabi oseb- Moram priznati, da težko realno ocenim, kako bo videti
ne varovalne opreme (OVO) pa kar 10.419 ljudi. S temi drugi val. Vsekakor pa bo prednost Slovenije tudi takrat,
predavanji smo bili prvi v Sloveniji in vem, da si nas je da je majhna država z redko posejanim prebivalstvom,
ogledalo tudi precej ljudi v obeh UKC-jih. Prim. Skale jih ki v veliki večini upošteva navodila stroke, in to je ključje v prihodnjih dneh še nadgradil s predavanji o dihalni no. Mogoče se premalo zavedamo, kako dobro je Slovenija prebrodila prvi val ter se premalokrat tudi s tem
odpovedi in mehanski ventilaciji.
pohvalimo. Odziv bo vsekakor drugačen, saj je veliko
Vsekakor je bila transformacija našega urgentnega cen- število izzivov že rešenih, nabrali smo si ogromno izkutra v COVID UCC izkušnja, ki nas je največ naučila. Na šenj, zgrajene imamo potrebne filtre, na zalogi potrebno
voljo nismo imeli veliko časa, vsi udeleženi v tem proce- OVO. Tako da bomo lahko samo šli po že pripravljenem
su pa so pokazali izjemno zavzetost in pripravljenost na seznamu nalog, ne pa tako kot marca, ko smo morali
delo. Zato bi se rad iskreno zahvalil vsem, ki so pri tem veliko improvizirati in iskati najboljše rešitve iz dneva v
sodelovali, od tesarjev, gradbenikov, seveda naših dra- dan, hkrati pa nas je še skrbelo, ali bomo imeli zadosti
gocenih sester in zdravstvenih tehnikov, do varnostni- OVO, ventilatorjev ipd.
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Filter pred UCC COVID

Oblačenje pred vstopom

Meja »čisto« - »nečisto«
Na nek način se je moje dojemanje časa v teh mesecih
izrazito spremenilo. Ob vseh dogodkih in izkušnjah, ki
sem jih doživljal dnevno, je tekel veliko hitreje, saj sta se
dva dneva zdela kot teden dni. Po drugi strani pa so se
ure, preživete v objemu družine, zdele daljše. Doživljal
sem jih kot veliko srečo, da smo vsi skupaj, zdravi in imamo čas zase in drug drugega. Kar zadeva službo, mi bo v
najlepšem spominu vsekakor ostalo to, kako smo ljudje
v kriznih časih sposobni stopiti skupaj, pozabiti na vse
morebitne razlike med nami in resnično delati v skupno
dobro z vsem svojim znanjem in trudom.

Delo v UCC COVID
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Zagotovo pa je v zadnjih mesecih bila pri meni najpomembnejša skrb za varnost vseh zaposlenih in pacientov. V izobraževanje zaposlenih o primerni zaščiti in
iskanju najprimernejšega načina dela sem vložil nešteto ur.
Vendar sedaj, ko omenim, da se pri delu ni okužil niti en
zaposleni v COVID UCC, prav tako pa ni prišlo do prenosa okužbe med pacienti, obravnavanimi v našem
centru, se mi na obrazu nariše komaj opazen nasmešek,
v duši pa zasije velik ponos. In vsi pretekli napori dobijo
smisel.
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Ostala organizacija je bila v vsaki zdravstvene nege je zagotavljalo
urgentni enoti zagotovljena po negovalno osebje s številnih bolorganizaciji pred epidemijo.
nišničnih oddelkov, podvojene so
bile ekipe na področju radiologiZa takšno delo smo seveda morali je.
zagotoviti vzporedne zdravniške
ekipe, kar nam je uspelo z vklju- Med 3. 4. in 4. 5. 2020 smo v
čevanjem specializantov, delo okviru COVID ambulante s so-

delovanjem treh koncesionarjev
družinske medicine organizirali
mobilno enoto, ki je zagotavljala
sodelovanje pri odvzemih brisov
v socialnovarstvenih zavodih celotne regije in po potrebi svetovala domskim zdravnikom in ostalemu zdravstvenemu osebju.

Urgentni center Celje v času epidemije
Andrej Strahovnik, dr. med.
predstojnik Urgentnega centra Celje

Lansko jesen smo v UCC izvedli vajo odziva različnih rativno je bil prvi ukrep omejitev vhodov v UCC in vzposlužb na strelski pohod v večjem nakupovalnem sre- stavitev epidemiološke triaže.
dišču. Tik pred vajo sem si ogledal pripravljeno prizorišče. Ker je bila vaja zaprta za javnost, sem hodil sam po
glavnem hodniku nakupovalnega središča z grozljivim,
skorajda filmskim občutkom.
V začetku marca letos sem po končani popoldanski
službi moral v isto nakupovalno središče po nekaj zares
nujnih stvari in doživel prav enako. Sam sem hodil po
glavnem hodniku, z nadeto kirurško masko, razen redkih prodajalk v trgovini za široko potrošnjo sem srečal
maloštevilne begajoče ljudi z maskami, ki so hiteli po
zadnjih opravkih. Na še večje presenečenje so bile vedno prepolne police prazne. Vse skupaj je spominjalo na
film žanra znanstvene fantastike, vendar ni bil niti film,
niti vaja, bilo je resnično dogajanje. Tako nekako se je
pričelo osebno doživljanje epidemije.
V službi so bili prvi odzivi na grozečo epidemijo koordinacijski sestanki s strokovnim direktorjem, službo SPOBO in predstojniki izpostavljenih oddelkov. Poročila niso
bila prijetna, zato smo priprave začeli takoj.
V urgentnem centru smo začeli izvajati ukrepe, ki smo
jih sprejeli sprva na koordinacijskih sestankih strokovnega direktorja in kasneje na bolnišnični poveljniški skupini. Sprejeli smo delovne naloge vsak za svoje področje
oziroma enote.
Prvi ukrep je bil posredovanje informacije o koronavirusu vsem zaposlenim oz. čim večjemu številu. Sledil je
pregled razporedov zdravstvenega osebja po deloviščih
in priprava novih razporedov za prihajajoči mesec. Ope-

Navodila za epidemiološko triažo
Z zaskrbljenostjo smo spremljali poročila o težavah iz
nam bližnje Italije, saj je kar nekaj zaposlenih preživljalo
zimske počitnice na smučiščih v severni Italiji, blizu žarišča nove epidemije. Takoj po prejemu prvih informacij
o dogajanju v Italiji smo v štabu civilne zaščite izdali poizvedbo o stanju zalog zaščitne opreme v naši lekarni.
Nemudoma smo izdali poziv vsem zaposlenim, ki so se
vračali iz tujine, da podajo podatke za morebitno epidemiološko sledenje.
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Urgentni center je bil na začetku najbolj obremenjen s
prihajajočo grožnjo in sprejetimi ukrepi. Poleg že naštetih smo hoteli v čim krajšem času vzpostaviti enotno
vstopno točko s pomočjo kontejnerjev, ki nam jih je priskrbela civilna zaščita. Zaradi logističnih težav se je dostava kontejnerjev zavlekla za nekaj dni.
Zagotovo je bila za delovanje UCC ključna odločitev o
vzpostavitvi COVID urgentnega centra in ločitev urgentnega centra na čisti in nečisti del.
V noči selitve sem z občudovanjem opazoval predanost
vseh, ki so pri tem pomagali. Kljub zaskrbljenosti zapo- UCC NOVI v ambulantnih prostorih
slenih je selitev potekala mirno, po načrtu, številni za- poliklinike in PUC-a
pleti so bili rešeni sproti. Pol v šali pol zares smo ob bok
Kitajcem, ki so v kratkem času zgradili novo bolnišnico,
mi uspeli v eni noči iz ene narediti dve urgenci. Priznanje
vsem zdravstvenim delavcem in ostalim, ki so pri selitvi
sodelovali!
Odločitev o ločitvi urgentnega centra na čisti in nečisti
del je bila ključna za nadaljnje delovanje celotne bolnišnice.

Priprava ambulant za UCC NOVI

Ves čas trajanja epidemije sem bil izredno zadovoljen
s pozitivnim vzdušjem med zaposlenimi. V tem času se
je zvrstilo veliko dogodkov, preveč za sprotno dojemanje vsega, zato bodo prave ocene sledile. Največji vtis je
name osebno naredil potek reanimacije hudo poškodovanega, ki smo jo opravili v polni zaščitni opremi, ekipo
pa so sestavljali posamezniki iz vseh enot UCC. Kljub
mešani ekipi osebja, ki sicer ne izvaja kirurške reanimacije, so vsi postopki tekli gladko, brez hrupa, uglašeno.
Potek reanimacije je bil tak, kot si ga vsak kirurg lahko
samo želi: vsakdo je vedel, kje ima mesto in kakšne so
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njegove naloge. Za trenutek sem obžaloval, da pri sebi
nimam fotoaparata, da bi lahko zabeležil in dokumentiral ujete trenutke vseh v ekipi.

nemu direktorju za briljantno vodenje sestankov z vsemi
elementi kriznega upravljanja: poročanje – sprejemanje
sklepov – zaveza izpolnjevanja sklepov – pregled izvajanja – poročanje. Prav tako gre pohvala in zahvala direktorici, ki je omogočila učinkovito izpolnjevanje sklepov, reševanje morebitnih administrativnih zapletov in
nenazadnje delovanje BPS. Izkušnjo kriznega vodenja
(in komuniciranja) štejem za največjo pridobitev v času
epidemije.
Po prvih analizah in primerjanju podatkov z drugimi
COVID bolnišnicami lahko ugotovimo, da smo delali
dobro, z dobrimi rezultati. Ob morebitnem novem valu
epidemije se bomo odzvali bolje pripravljeni, s pridobljeno izkušnjo. Predvsem lahko in moramo izboljšati komuniciranje tako znotraj bolnišnice kot z javnostjo. Obvladovanje informacij se je pokazalo enako pomembno
kot obvladovanje epidemije same. Morda moramo
izboljšati načrtovanje osebja oz. delovne sile, upoštevajoč utrujenost in izgorelost zaradi posebnih delovnih
razmer.
Zagotovo je bila v času epidemije najpomembnejša
predanost delu, kljub izpostavljanju nevarnosti vseh zaposlenih. Največje zadovoljstvo mi je pomenilo mnenje
zaposlenih v UCC, posebej v COVID enoti, da se počutijo
varne, in da nekatere stvari tečejo boljše kot sicer. Seveda je bilo tudi veliko težav.
Največja vrednost premagovanja vseh kriz je v ljudeh.
Mnogo stvari se je v času epidemije postavilo na pravo
mesto.
Število obiskov se je močno zmanjšalo, vsi ki so nujno
medicinsko pomoč rabili, so jo tudi dobili. Digitalizacija
več delovnih postopkov se je zgodila čez noč, urejena so
bila parkirna mesta za zaposlene. Bolnišnična jedilnica
je bila namenjena zaposlenim, omogočili smo nočitev
tistim zaposlenim, ki so se s težavo ali pa se sploh niso
mogli vračati v domače okolje, omogočeno je bilo delo
na daljavo, za beleženje prisotnosti so bili aktivirani čitalci za vse na vseh odprtih vhodih, nadzorovan je bil
vstop v bolnišnico, varnost v sami bolnišnici se je izboljšala.

Zagotovo je bila ključna tudi ustanovitev bolnišnične
poveljniške skupine in »štabno vodenje« skupine ter bolnišnice. Ob tem izrekam priznanje in pohvalo strokov-

Nenazadnje je v celotni družbi prišlo do zavedanja o
vrednotenju zdravstvenih delavcev in o zdravju kot vrednoti. Upam, da spomin na čas epidemije ne bo prehitro
zbledel in bomo pridobljene izkušnje ohranili trajno, zavedajoč se človeške krhkosti in pretirane pomembnosti
materialnega sveta.
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Bolnišnica je delo na dveh vzporednih tirih – COVID in NE-COVID
poleg UCC organizirala tudi za
paciente oddelka za infekcijske
bolezni in vročinska stanja ter oddelka za intenzivno interno medicino.
Za potrebe COVID oddelka je
bila namenjena celotna stavba
oddelka za infekcijske bolezni in
vročinska stanja z izjemo petih
bolniških postelj, ki so bile predvidene za specifične infektološke
paciente. Skupna zmogljivost je
bila v prvi fazi tako 35 postelj. Izdelan je bil načrt širitve v drugi
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smo predvideli stari koronarograf,
prav tako smo zagotovili ločeno
izvajanje endoskopskih posegov
pri COVID pacientih.
Na področju organizacije dela
zdravnikov smo zagotovili razporede specializantov glede na
njihova področja specializacije na
način, da so bili v največji možni
meri razporejeni v rednem delovnem času na internistične oddelke, kjer smo izvajali izobraževanje
s področja interne medicine. Pomembno vlogo so imeli tudi pri
24-urnem zagotavljanju epidemiološke triaže pred UCC. Zdravniki
so bili razporejeni v skupine na
delu in skupine, ki so bile doma, ki
so se nato izmenjevale v bolnišnici. Seveda pa so bili tudi oddelki,
na katerih tega ni bilo možno zagotoviti, saj smo ves čas opravljali nujne zdravstvene storitve za
paciente naše regije. Pomembno
vlogo so imeli tudi zdravniki pripravniki, ki smo jih primarno
vključili v administrativno pomoč
na vseh deloviščih UCC, posebej
pri obveščanju pacientov o izvidih brisov.

Vzpostavitev Negovalnega oddelka

21. 3. 2020 je bil v hospitalno
obravnavo sprejet prvi pacient.

fazi, ki je predvidel združitev oddelkov operativnega področja na
treh lokacijah (s predhodnih sedmih oddelkov), premestitev dveh
internih oddelkov na izpraznjene
lokacije. Hkrati smo organizirali
skupni interni oddelek. S tem smo
zagotovili možnost dodatnih 130
postelj za drugo fazo. Na lokaciji otroškega oddelka kirurških
strok smo organizirali negovalni
oddelek, otroke pa premestili na
otroški oddelek. Na operativnem
področju smo z manjšimi gradbenimi deli vzpostavili COVID
operacijski blok. Za potrebe interventnih kardioloških posegov Specializanti so v veliki meri prevzeli epidemiološko triažo pred UCC
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COVID oddelek
Mag. Janja Blatnik, dr. med.
predstojnica Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja in vodja COVID oddelka

Ob prvih informacijah, da se v provinci Hubei v mestu
Wuhan širi atipična pljučnica z resnim potekom, sem z
zaskrbljenostjo spremljala nadaljnji razplet dogodkov.
Ko je bolezen na drugi celini, še upaš, da jo bodo z ukrepi, ki so jih začeli izvajati, uspeli zajeziti. Žal je virus ušel
izpod nadzora in v nekaj tednih povzročil pandemijo.
Ko se je bolezen začela epidemično pojavljati v Italiji, je
bilo jasno, da je samo še vprašanje časa, kdaj se bodo
prvi primeri pojavili tudi pri nas. Spremljala sem zapise o
stiskah italijanskih zdravnikov in zdravstvenega osebja
ob hitrem širjenju virusa med prebivalci sosednje dežele. Grozljivi so bili opisi hudih obremenitev zdravstvenih
delavcev, velikega števila bolnikov, ki so potrebovali pri
dihanju v razmeroma kratkem času pomoč respiratorja.
Nato poročila, da jim primanjkuje respiratorjev in osebne varovalne opreme. Poročila o visoki stopnji obolevanja zdravstvenih delavcev in veliko število jih je umrlo.
V Sloveniji smo se začeli pripravljati in reorganizirati za
začetek epidemije. Srečevali smo se infektologi in epidemiologi v Ljubljani in pripravljali smernice za obravnavo
bolnikov z boleznijo COVID pri nas. Začeli smo določati
centre COVID za 1. fazo epidemije v državi, z možnostjo
širjenja centrov na manjše bolnišnice v naslednji fazi.
Sočasno smo začeli priprave na zdravljenje bolnikov
s COVID-om v naši bolnišnici. Ključnega pomena so
bile hitre spremembe v organizaciji dela v bolnišnici
in priprava ustreznih prostorskih namestitev bolnikov s
to kužno boleznijo. Reorganizacija osebja in prostorov
je bila obsežna in je zahtevala dobro vodenje ter stalen
nadzor s strani vodstva bolnišnice in SPOBO ter hiter odziv vseh podpornih služb. Ocenjujem, da je bilo v kratkem času izvedeno ogromno ustreznih ukrepov.
V času čakanja na prve bolnike so bili predvsem veliki
psihični pritiski in velik problem, ker v Sloveniji ni bilo
dovolj ustrezne osebne varovalne opreme (OVO). Praktično je bilo te opreme za nekaj dni in nikjer je ni bilo več
mogoče dobiti. Jasno pa je bilo, da kljub navodilom, da
moramo najprej zaščititi sebe, zdravstveni delavci seveda ne bomo od daleč gledali bolnikov v dihalni stiski in
jim bomo pomagali, pa četudi v OVO, ki ne bo povsem
ustrezna. Predvsem za organizatorje dela in vodstvo
bolnišnice so bile to res velike preizkušnje in tekma s časom ter z živci.
Ko so bolniki začeli prihajati v bolnišnice, je v nekaj dneh

SBC postala 4. center COVID v državi. Kmalu se je v celjski
regiji pojavilo pomembno žarišče COVID-a v DSO Šmarje. Zdravstveni delavci SBC in predvsem našega oddelka so bili napoteni v DSO s prošnjo za pomoč domskim
zdravnikom in sestram. S ponosom sem spremljala delo
svojih sodelavcev. Nobenega dela jim ni bilo težko opraviti, vsi napoteni za pomoč v DSO so nalogo sprejeli brez
pomisleka. Ko smo začeli zdraviti bolnike s COVID-om
na oddelku, so jih bili prav vsi do zadnjega z vso vnemo
pripravljeni negovati in zdraviti. Po več urah dela v enoti
COVID so prihajali na odmor vsi prepoteni, vidno utrujeni toda zadovoljni in polni pozitivne energije. Imeli so
pordele obraze z oteklinami okrog oči ter odtise mask in
zaščitnih očal na koži obraza. Zdravstveni delavci smo
bili edini stik tem bolnikom z zunanjim svetom in hvaležni so nam bili za naše vzpodbudne besede, za pomoč
pri negi in za trud pri njihovem zdravljenju.

Obravnavo sumov na COVID-19 so prevzeli
infektologi
Zelo dobro smo sodelovali z internisti intenzivisti, ki smo
jim premeščali naše bolnike, ko je bolezen napredovala
do te faze, da so potrebovali pomoč dihalnega aparata.
Da smo bolnike čim manj vozili z oddelka, kjer so bili v
izolaciji, nam je vodstvo priskrbelo rtg aparat in radiološki inženirji so rtg slikanje pljuč opravljali pri nas. Organizacija dela je bila zelo dobra, timsko sodelovanje je
bilo vzorno in sodelovanje vseh, ki so bili vključeni v proces zdravljenja bolnikov s COVID-om, je bilo res zgledno.
Jeseni skupaj z gripo pričakujejo nov val epidemije COVID-a, za katerega upam, da bo nizkih amplitud.
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Vsekakor bomo glede na sedanje izkušnje nanj prostorsko pripravljeni, problem pa vidim v pomanjkanju
zdravstvenih delavcev, ki nas pesti že v mirnih časih in
časih, ko se epidemija umirja. Prav tako ne bomo smeli
več ustavljati vse druge nenujne zdravstvene dejavnosti
za daljše obdobje, ker je lahko škoda na tem področju
večja od posledic, ki jih prinaša nov val epidemije COVID-a. Upam, da bo zdravstvena politika naše države
prepoznala nujnost vzpodbujanja zaposlovanja zdravstvenih delavcev v bolnišnicah. V nasprotnem primeru
se našemu zdravstvu ne piše dobro. Časa ni več veliko.

Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja se
je spremenil v COVID oddelek

Video nadzor pacientov s COVID-19

Ob tej epidemiji smo v praksi spoznali, kako pomembno
je imeti dobre prostore za izolacijo bolnikov. Kako pomembno je, da je oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja samostojna enota, ki pa nujno potrebuje
podhod. Ta je k sreči v gradnji. V času prvega vala epidemije smo ga kot že ves čas v preteklosti močno pogrešali. Nujno je prenoviti prostore, v katerih zdravimo bolnike
z okužbami, saj jih skozi vrata lahko spravimo le tako,
da jih prelagamo na vozove in nato nazaj na postelje.
Vsakega nepokretnega bolnika medicinske sestre in
transporterji fizično dvakrat preložijo, preden je v bolniški postelji. Nedopustno je, da v večini sob ni tekoče vode.
Okna so stara in nujno potrebna zamenjave. Poleti je v
sobah vroče, pozimi kljub ogrevanju mraz. Potrebovali
bi dve dvigali, saj smo v času epidemije »ne-COVID bolnike« fizično nosili po stopnicah do sob. Dvigalo je služilo za transport bolnikov s COVID-om. V imenu naših
bolnikov res upamo na nujno prenovo oddelka, najboljša rešitev bi bila novogradnja.
Epidemija COVID-a je bila težka preizkušnja za vse nas
in upam, da je najhujše za nami. Naporni so bili predvsem začetki, saj smo bili pod vtisom dogodkov v Italiji
in bali smo se, ali bomo imeli dovolj prostorskih in kadrovskih zmogljivosti za obvladovanje epidemije. Najbolj
mi bodo ostali v spominu prvi tedni, ko je število bolnikov s COVID-om naraščalo iz dneva v dan, sodelavci pa
so predano in brez pritoževanja garali z vso osebno varovalno opremo na sebi. Bili smo psihično in fizično izredno obremenjeni, pa vendar polni pozitivne energije,
ki smo jo delili bolnikom. Z iskrenim ponosom se spominjam teh izkušenj in s sodelavci, tako predanim svojemu
poslanstvu, je bilo vse bistveno lažje.
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Za potrebe intenzivne terapije
smo, z manjšimi gradbenimi deli,
vzpostavili potrebno prostorsko
ureditev za obravnavo COVID-19
pacientov na lokaciji oddelka za
intenzivno interno medicino, ki
se je tako reorganiziral v OIIM COVID 1. Ostale paciente, ki so potrebovali intenzivno zdravljenje s
področja internistke, smo v prvi

fazi premestili v enoto za intenzivno terapijo operativnih strok.
Vzporedno s tem pa je potekala
organizacija še dodatne intenzivne terapije na lokaciji dela kardiološkega oddelka, ki se je tako
zmanjšal za več kot polovico.
Tudi tu so bila potrebna gradbena dela za vzpostavitev potrebnega filtra, v nadaljevanju pa smo

urejali prostore za potrebe intenzivnega zdravljenja. Po zapolnitvi
kapacitet na enoti za intenzivno
terapijo operativnih strok smo
morali odpreti novo enoto za intenzivno zdravljenje internističnih pacientov na novi lokaciji kardiološkega oddelka. OIIM COVID
1 je prvega pacienta sprejel 24. 3.
2020.

Delo intenzivnih enot med epidemijo SARS-CoV-2
Red. prof. dr. Matej Podbregar, dr. med.
predstojnik Oddelka za intenzivno interno medicino in koordinator za intenzivno medicino v SB Celje med epidemijo SARS COV-2
Darja Podsedenšek, mag. zdr. – soc. manag.
glavna medicinska sestra Oddelka za intenzivno interno medicino

Od januarja 2020 je osebje intenzivnih enot natančneje spremljalo razvoj epidemije SARS-COV-2. Takrat smo
prvič preverili zaloge zaščitne opreme na oddelku (maske FFP3, očala, vizirje, nitrilne rokavice in vodoodbojne
plašče) in naročili dodatne količine zaščite, ki bi zadoščala za teden dela COVID intenzivne enote. Iz sosednje
Italije so prihajala nespodbudna poročila o obsežnosti
epidemije in nezadostnosti bolnišničnih zmogljivosti,
posebej kritična situacija je bila s pomanjkanjem postelj za intenzivno zdravljenje. Evropsko združenje za
intenzivno medicino nam je v začetku marca poslalo
opozorilo, naj povečamo zmogljivosti intenzivnih enot
za dva- do trikrat, to bi pomenilo, da bi v SB Celje v primeru neugodnega razvoja epidemije potrebovali poleg
obstoječih intenzivnih postelj (OIIM 11, EIMOS 11), še
dodatnih 22 do 33. V obstoječih prostorih OIIM/EIMOS
smo lahko zagotovili le po dve postelji za kapljično izolacijo na posameznem oddelku.
Po razglasitvi epidemije smo iskali lokacijo za novo
intenzivno enoto, v kateri bi zdravili bolnike, obolele s
COVID-19 in bolnike, pri katerih bi domnevali, da imajo COVID-19. Ogledali smo si prostore na oddelku za
infekcijske bolezni, ki bi bil primeren zaradi lokacije izven glavne stavbe bolnišnice. Prostore oddelka za infekcijske bolezni smo za potrebe COVID intenzivne enote
ocenili kot neprimerne (neprimerna širina vrat, ni vode,
premajhna površina sob, ni možnosti centralnega nadzora…). Po preučitvi delovanja ventilacijsko/klimatizacijskega sistema OIIM/EIMOS/Centralni laboratorij/ OP

dvorane se je BPS odločila, da se OIIM nameni COVID
intenzivni enoti, EIMOS pa ostane namenjena kirurškim
in internističnim/nevrološkim intenzivnim bolnikom, ki
niso imeli COVID-19.
OIIM smo preuredili tako, da smo hermetično zaprli požarna vrata med OIIM in EIMOS, s postavitvijo treh zidov
in dveh vrat smo na hodniku za vstop osebja v OIIM
napravili predprostor. Naredili smo povezavo z monitorsko postajo in elektronskim temperaturnim listom v
sobi čistega dela OIIM. Dodatno smo začeli uporabljati
radijsko povezavo med intenzivno enoto in zunanjim
prostorom. Sobo za aparate smo namenili shranjevanju in polnjenju osebne varovalne oprema. Vhod v OIIM
COVID intenzivno enoto je bil po hodniku za osebje.
Prostor z OVO

Prostor z OVO
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Specialna OVO

Oblačenje pred vstopom

Filter na OIIM

Izdelali smo protokol uporabe zaščitne opreme in izvedli izobraževanje za njeno uporabo. Za delo s COVID
bolniki na OIIM smo nujno potrebovali še osebno varovalno opremo (npr. osebni respirator), videolaringoskop
(za intubacije bolnikov pod zaščitno prozorno folijo, da
bi zmanjšali količino aerosolov), dodatni aparat za zunajtelesno oksigenacijo in aparat za mehansko masažo
prsnega koša, bronhoskop z videolinijo ter sistem za sterilizacijo prostorov z UV svetlobo, kar nam je strokovno
in poslovno vodstvo SB Celje tudi priskrbelo. Zaradi reorganizacije dela (12-urna izmena za zdravnike, 8- urna
za diplomirane medicinske sestre) smo aktivirali dodatno osebje (dva specializanta interne medicine, štiri specializante anestezije, štiri diplomirane medicinske sestre
s kardiološkega oddelka).
Vzporedno je potekala priprava OIIM COVID 2 intenzivne
enote, ki bi imela dodatnih 22 postelj za invazivno ventilacijo in 10 mest za neinvazivno. Vsaka intenzivna postelja mora poleg monitorja za invazivne meritve imeti
še aparat za umetno predihavanje, priklop za zrak/kisik/
vakuum, perfuzorje, aspirator, infuzijske črpalke, ustrezno antidekubitusno posteljo, … Za organizacijo in izvedbo ter izobraževanje osebja za OIIM COVID 2 intenzivno enoto je bil zadolžen prim. Rafael Skale, dr. med.
Za mesto OIIM COVID 2 je bila določena koronarna
enota kardiološkega oddelka. Za OIIM COVID 2 nismo
imeli dovolj zdravniškega in negovalnega osebja, zato
smo takoj aktivirali specialiste interne medicine, specializante interne medicine, specializante nevrologije in
specializante urgentne medicine ter negovalno osebje
iz EIMOS, koronarne enote in osebje, ki je kadarkoli v preteklosti delalo v intenzivnih enotah. V bolnišnici so bili
na voljo le še štirje dodatni monitorji, ki so omogočali
invazivno merjenje tlaka, imeli smo dva dodatna transportna ventilatorja, sedem aparatov za neinvazivno
mehanično ventilacijo. Nismo imeli ustreznih antidekubitusnih postelj, aparatov za aspiriranje dihalnih poti,
perfuzorjev, infuzijskih črpalk, črpalk za hranjenje, EKG
aparata, priklopa za dializni aparat in CVVHD. Potrebovali smo večjo količino zdravil, paranteralne in enteralne
prehrane, aspiracijskih cevk, nazogastričnih cevk, mask
za neinvazivno ventilacijo, … Večino zdravil in opreme
nam je strokovno in poslovno vodstvo SB Celje uspelo
zagotoviti (npr. monitorski sistem, aparate za mehanično ventilacijo, …). Potem, ko se je koronarna enota izselila, smo napravili COVID filter na vstopu v hodnik enote.
Prim. Skale je izobraževal osebje, poudarek je bil na praktičnih osnovah hemodinamike in respiratorne podpore.
Za evidenco dela smo uporabili papirno obliko temperaturnega lista in liste zdravil, ki smo jih na OIIM uporabljali
pred uvedbo elektronske temperaturne liste.
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OIIM COVID 2 je bil organiziran na Kardiološkem
oddelku

UKC Mb nas je pisno obvestil, da ne bo sprejemal naših
bolnikov, ki bi potrebovali intenzivno nego. Po tem, ko je
Z razglasitvijo epidemije smo na postelji v dveh izolacij- Respiracijski center Klinike za infekcijske bolezni in vroskih sobah OIIM začeli sprejemati bolnike, domnevno činska stanja UKC Ljubljana zavrnil sprejem kritično bolzbolele za COVID-19. Istočasno smo postopno bolnike nega s COVID 19 z infekcijskega oddelka v SB Celje, smo
brez COVID-19 premestili na EIMOS.
24. 3. 2020 dopoldan sprejeli prvega kritično bolnega s
COVID-19. Takrat se je OIIM preimenoval v OIIM COVID
1, deloval je od 24. 3. 2020 do 5. 5. 2020. Na OIIM COVID
1 smo sprejemali poleg COVID-19 pozitivnih bolnikov
tudi kritično bolne, ki so domnevno imeli COVID-19 ali
pa anamneza ni bila jasna (npr. bolniki po srčnem zastoju). Bolniki z nejasnim statusom COVID so bili sprejeti
v poseben, izolirani del intenzivne enote. Po izključitvi
COVID-19 smo jih premeščali v čisto enoto.

Delo v OIIM COVID 1

Statistične podatke o bolnikih s COVID-19, zdravljenih
v COVID OIIM, je zbrala Barbara Hudournik, dr. med.
Podatki so bili predstavljeni na webinarju o zdravljenju
bolnikov s COVID-19 v slovenskih intenzivnih enotah (4.
6. 2020), ki ga je organiziral Respiracijski center Klinike
za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana
pod pokroviteljstvom Slovenskega združenja za intenzivno medicino.

Zdravili smo 11 kritično bolnih, 9 moških, 2 ženski. Vzroki za sprejem v intenzivno enoto so bili: hipoksemična
respiratorna insuficienca pri 9 bolnikih, hiperkapnična
respiratorna insuficienca pri enem bolniku in zastoj srca
ob STEMI sprednje stene s PCI LAD pri bolniku, pozitivnem na COVID-19. Povprečna starost hospitaliziranih
na OIIM COVID je bila 67,7 let (54–87 let). Bolniki so imeli
naslednje pridružene bolezni: arterijsko hipertenzijo (2
bolnika), astmo (2), sladkorno bolezen (1), ishemično
S pomočjo mednarodnih in slovenskih priporočil smo bolezen srca (1), kronično atrijsko fibrilacijo (1), karciza SB Celje pripravili navodila za respiratorno terapijo nom (1), preboleli miokarditis (1), GERB (1), hipertrofijo
bolnikov, obolelih za COVID-19 v SB Celje (Barbara Hu- levega prekata (1). En bolnik je bil kadilec, dva sta bila
dournik, dr. med., as. Miha Mežnar, dr. med., Boris Ban, predhodno zdrava. Iz DSO (Šmarje pri Jelšah) smo zdradr. med.).
vili dva 2 oskrbovanca in 2 kontakta.
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antibiotične terapije) in restrikcije tekočin (UZ vodena in
invazivna ocena tekočinske odzivnosti), smo vse bolnike
zdravili s hidroksiklorokinom po protokolu infekcijske klinike UKC LJ v smislu sočutne rabe. Pripravili smo svoj raziskovalni protokol za zdravljenje bolnikov s hidroksiklorokinom in bromheksinom, ki ga je odobrila KME SB Celje in
smo ga tudi registrirali na Clinicaltrials.gov, raziskave pa
zaradi umiritve epidemije nismo pričeli.

Komunikacija je potekala tudi po radijski povezavi

Od invazivnih posegov smo poleg intubacij, centralnovenskih in arterijskih katetrizacij ter drenaž plevralnih
izlivov, izvajali še bronhoskopske toalete dihal, pri enem
bolniku smo napravili perkutano traheostomo. Intubacijo in mehansko predihavanje je potrebovalo 8 bolnikov
(48–603 ur MV), neinvazivno mehansko predihavan je bil
en bolnik (65 ur), 3 bolnike smo zdravili brez mehanske dihalne podpore s kisikom po OHIO maski. Enega bolnika
smo zdravili dodatno z dodajanjem NO v vdihan zrak. Pri
vseh bolnikih, intubiranih in neintubiranih, smo izvajali
pronacijo (obračanje na trebuh). Pri bolnikih smo dodatno ugotovili delirij (4 bolniki), globoko vensko trombozo
(1), akutno ledvično odpoved (3), akutno jetrno odpoved
(1), motnje srčnega ritma (AF, 3 bolniki) in kožno reakcijo
na zdravilo.
Na OIIM COVID 1 ni umrl noben bolnik s COVID 19. OIIM
COVID 1 smo zaprli 4. 5. 2020, ko smo zadnjega bolnika
premestili v intenzivno enoto KOPA Golnik. Tudi ta bolnik
je preživel zdravljenje v intenzivni enoti.
Med epidemijo je postopno naraščalo tudi število nekirurških kritično bolnih brez COVID-19, tako da je bila zasedenost EIMOS 90 %, zato je 18. 4. 2020 začela z delom
intenzivna enota na lokaciji koronarne enote. Tako smo v
novo intenzivno enoto, ki je bila sprva predvidena za sprejemanje bolnikov s COVID-19, začeli nameščati nekirurške
kritične bolnike brez COVID-19 (čisti OIIM). Na novi lokaciji je čista intenzivna enota delovala do 5. 5. 2020, zatem
smo bolnike po predhodnem čiščenju oddelka premestili
nazaj na lokacijo OIIM.
Od 5. 5. 2020 imamo za bolnike, domnevno zbolele za
COVID-19, na razpolago dve postelji v izolacijskih sobah
OIIM in dve postelji v izolacijskih sobah EIMOS. Po potrditvi diagnoze bolezni COVID-19 je predvidena premestitev
bolnika na infekcijsko kliniko UKC Ljubljana.

Dolžina zdravljenja v intenzivni enoti je bila 6–31 dni (povprečno 14,6 dni). Bris NF pri enem bolniku je bil kljub simptomom dvakrat negativen (pozitiven 3. izvid), pri vseh ostalih so bili PCR brisa NF na SARS COV-2 pozitivni. Odkrili smo
naslednje povzročitelje suprainfekcij dihal: Pseudomonas
aeruginosa (2), Klebsiella pneumoniae, MSSA, Enterococcus fecium. Poleg standardne terapije (PPI, standardni
heparin/NMH, antipiretiki, sedacije/analgezije, usmerjene

Med zdravljenjem nismo imeli okužbe s SARS COV-2 med
zaposlenimi na intenzivnih oddelkih.
Za uspešno in kakovostno delo se zahvaljujeva osebju,
ki je času epidemije na intenzivnih oddelkih v SB Celje
požrtvovalno delalo. Prav tako se zahvaljujeva poslovnemu in strokovnemu vodstvu bolnišnice, ki nam je omogočilo ustrezno zaščito in opremo, da smo naše poslanstvo
uspešno opravili.
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V času reorganizacije bolnišnice čila na pomoč tudi Domu starejših Jelšah in Rogaške Slatine je nastain prilagajanja novim pogojem občanov Šmarje pri Jelšah. V njem jalo eno največjih žarišč okužbe z
dela pa je naša bolnišnica prisko- ter v širšem območju Šmarja pri novim koronavirusom v Sloveniji.

SB Celje in socialnovarstveni zavodi
Mag. Franc Vindišar, dr. med.
strokovni direktor

Po nekajdnevnem usklajevanju, kateri socialnovarstveni
zavodi sodijo na to področje, je bila posredovana številka, da na področje SB Celje gravitira skoraj 3.100 oskrbovancev. Od tega je velika večina v DSO-jih (skupaj 17),
sledijo centri za varstvo in delo, center za usposabljanje
in varstveno delovni center. Vsem je bil poslal ankeV fazi organizacije dela v bolnišnici je bil tako klic 21. tni vprašalnik, na osnovi katerega smo dobili vpogled v
3. 2020 dopoldan pravi šok. Družinska zdravnica, ki je stanje po teh institucijah. Izstopala je majhna prisotnost
bila po odhodu domskega zdravnika v DSO Šmarje pri zdravniškega osebja, slaba struktura izobrazbe osebja
Jelšah, je bila postavljena pred dejstvo, da je v domu ta zdravstvene nege, sicer kar ustrezna številčnost in njihova
dan 14 okuženih stanovalcev in nekaj zaposlenih, s tem, trenutna prisotnost ter izrazito pomanjkanje OVO. Prav
da je osebje izmučeno. Strokovni direktor se je odločil, vsi pa so imeli vzpostavljen stik z lokalno skupnostjo.
da kljub vikendu takoj organiziramo »intervencijsko ekipo« enega zdravnika in dveh diplomiranih medicinskih Vsem direktorjem zdravstvenih domov v regiji in državsester ter treh zdravstvenih tehnikov, ki so ob pridobitvi nemu sekreterju na MZ je bil poslan dopis s pozivom po
potrebne OVO odšli tja. Nekoliko okrepljeni so enako pomoči DSO Šmarje pri Jelšah. Slednji je posredoval tudi
storili še naslednji dan. Po odločitvi BPS smo osebje zdra- pri predsednici Zdravniške zbornice. S strani zdravnikov
vstvene nege zagotavljali še tri dni in ob tem pozivali vse je bil samo en odziv, da se je upokojeni zdravnik pripzdravstvene ustanove v regiji za pomoč. Vključili smo se ravljen vključiti v sodelovanje po telefonu. Na področju
v zagotavljanje dodatne OVO, ki je niso imeli v zadostni zdravstvene nege se je vključila predsednica Zbornice
količini. SPOBO SB Celje je dvakrat opravila izobraževa- zdravstvene in babiške nege, odzvale so se nekatere
nje vsega osebja o uporabi OVO. O stanju v DSO Šmarje zdravstvene ustanove v regiji, tudi posamezni koncesiopri Jelšah so bili obveščeni vsi najodgovornejši v državi. narji in v DSO Šmarje pri Jelšah napotili svoje zaposlene
Ker se je stanje hitro slabšalo, smo se v okviru BPS od- in študente zdravstvene nege.
ločili, da napotimo v DSO ekipo specialistov, ki bo v
sodelovanju z domskim zdravstvenim osebjem ocenila SB Celje je zagotavljala dnevno konzultacijo z infektolozdravstveno stanje stanovalcev. V ta namen je bil s stra- gi, zagotovili smo še dodatno osebje zdravstvene nege
ni predsednika etične komisije SB Celje izdelan obrazec o in tudi prisotnost zdravnikov. Ob tem je bila zagotonezavezujočem konziliarnem mnenju o medicinski ute- vljena strokovna pomoč koordinatorke za zdravstveno
meljenosti sprejema v bolnišnico. Vse to je bilo narejeno nego, ki je bila v domu nekajkrat.
pred dokumenti, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravNa osnovi njenih ugotovitev 4. 4. 2020 in obiska predje, ki pa smo ga z njimi tudi seznanili.
stavnikov MZ je bil izdelan akcijski načrt, katerega cilj
Minister za zdravje je 24. 3. 2020 imenoval najprej ko- je bil ponovna vzpostavitev izolacijskih con, ločene orordinatorko za izvajanje zdravstvene dejavnosti v soci- ganizacije osebja in zmanjšanje okuženosti celotnega
alnovarstvenih zavodih za območje celjske regije in čez doma. Načrt se je začel izvajati 6. 4. 2020 in je bil zakljudva dni sprejel nov sklep z dodatnim imenovanjem stro- čen v štirih dneh. Po tem zaključku so bili samo še sporadični primeri okuženih stanovalcev in zaposlenih.
kovnega direktorja SB Celje za isto funkcijo.
V SB Celje smo se že v fazi priprav na epidemijo zavedali posebno ranljive skupine prebivalstva v socialnovarstvenih zavodih, ki gravitirajo na našo bolnišnico. V
začetku smo samo ocenjevali, kakšno je njihovo število
in prišli nekako do ocene 2.000.
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V bolnišnično obravnavo je bilo sprejetih 27 od skupno
124 okuženih stanovalcev. V bolnišnici jih je umrlo 15, v
DSO pa 23. Ob tem je treba omeniti še 36 okuženih zaposlenih in 21 okuženih zunanjih sodelavcev. Med njimi
smrti ni bilo.
28. 5. 2020 sem skupaj s koordinatorko obiskal DSO
Šmarje pri Jelšah in ugotovil, da je stanje glede okužbe
sanirano, saj niso imeli več nobene potrjene okužbe. V
sodelovanju z vodstvom doma smo se dogovorili za
potrebno organizacijo prostorov v skladu z navodili za
vzpostavitev potrebnih con.

Organizacijo dela so razmeram,
ki jih je povzročila epidemija, prilagodile tudi druge bolnišnične
enote. V transfuzijski center ob
odvzemnih dnevih ni bilo več
prostega vstopa. Zdravniki so s
krvodajalci pred njihovim prihodom ali vstopom v transfuzijski
center opravili individualni informativni pogovor. Po njem in po
opravljeni oceni zdravstvenega
stanja je krvodajalec prejel točno
uro odvzema. Po enakem sistemu so organizirali tudi terenske
krvodajalske akcije. Čeprav je
bil prvi teden po razglasitvi epidemije obisk krvodajalcev majhen, saj je prevladal strah pred
morebitno okužbo v postopku
odvzema krvi, je vzpostavljeni
protokol kasneje povrnil zaupanje krvodajalcev, tako da je imela
bolnišnica ves čas primerne zaloge krvi.
Zaradi informacij, da posamezni
pacienti z resnimi zdravstvenimi stanji v bolnišnico prihajajo
prepozno, smo prebivalce preko
vseh medijskih kanalov posebej
obveščali, da bolnišnica nemoteno obravnava vsa nujna zdravstvena stanja in jih pozivali, naj
s prihodom ne odlašajo predolgo.
Še naprej smo skrbeli za strog
nadzor nad vstopi v bolnišnico,
tako pri nenujnih pacientih kot

Ključno pa je še vedno vprašanje osebja, saj njegova
struktura ne bo kos morebitnim novim izbruhom.
S pomočjo koordinatorke zdravstvene nege so izdelani
načrti za ukrepanje ob izbruhu v vseh DSO celjske regije,
vključno z ureditvijo potrebnih prostorov. Odprto pa ostaja vprašanje zagotavljanja osebja, ki je bilo ena ključnih težav v DSO Šmarje pri Jelšah.
Na tem področju je nujno treba sprejeti organizacijske
načrte za prihodnost, sicer bomo hitro ugotovili, da se iz
izkušenj nismo naučili ničesar.

pri tistih, ki so bili po triaži napoteni v »čisti« del UCC. Za potrebe
nadzora zdravstvenega stanja zaposlenih smo vsem zaposlenim v
podpis posredovali posebno izjavo, s katero so se zavezali k odgovornemu ravnanju v primeru
zdravstvenih težav.
V naši bolnišnici smo kljub bližini
najhujšega epicentra epidemije
v Sloveniji in ob dejstvu, da smo
bili od 21. 3. 2020 tudi COVID
bolnišnica, beležili majhno število okuženih na delovnem mestu
(5 oseb), kar predstavlja glede
na število okužb v Sloveniji in
obremenitev bolnišnice v epidemiji izredno ugodno številko.
Prav tako zaradi naše organizacije
dela in številnih drugih naštetih
ukrepov v bolnišnici nismo imeli
vdora virusa v čisti del bolnišnice, niti s strani okuženega bolnika niti s strani zaposlenega. Za
COVID-19 je obolelo razmeroma
zelo majhno število zdravstvenih
delavcev v SB Celje. Pri skupno
12 zdravstvenih delavcih je prišlo
do okužbe s SARS-CoV-2, pri več
kot polovici je šlo glede na epidemiološke podatke za prenešeno
okužbo z visoko epidemičnega
območja in ne za okužbo na delovnem mestu. Ponosni smo, da
so tudi dobra organizacija dela,
intenzivno izobraževanje ter ob-

veščanje zaposlenih, kot tudi trud
za najvišjo možno raven zaščite,
skupaj z znanjem o uporabi osebne varovalne opreme botrovali
temu, da se ni okužil nihče tako
na enoti COVID OIIM 1 kot tudi ne
v UCC COVID.
Poseben izziv je bila faza vračanja
na staro organizacijo, ki smo jo s
premestitvijo enega pacienta v
terciarni center začeli 4. 5. 2020
najprej na COVID OIIM 1, nadaljevali pa 11. 5. 2020 z odpustom
zadnje pacientke s COVID-19 z
oddelka COVID 1. Največji izziv
tega obdobja je bila reorganizacija UCC, saj moramo še naprej
zagotavljati ločeno obravnavo in
organizacijo za morebitne okužene paciente. Po 17. 5. 2020 smo
dvojno organizacijo obravnav
zagotovili v prostorih UCC. V zabojnikih pred UCC smo ohranili odvzeme brisov za naročane
paciente in zdravstvene delavce
v regiji. Hkrati pa zagotavljamo
tudi možnost samoplačniških
odvzemov brisov.
V času epidemije smo v celjski
bolnišnici skupaj zdravili 54 pacientov s COVID-19, od tega 11
pacientov na COVID OIIM 1 enoti.
Zaradi bolezni COVID-19 in drugih pridruženih bolezni je umrlo
14 pacientov.
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V okviru UCC smo na UCC COVID obravnavali 3.150 pacientov,
na UCC NOVI 11.923 pacientov.
Odvzetih je bilo 5054 brisov, od
tega je bilo 134 pozitivnih.
V času epidemije je delovanje
bolnišnice v marcu zagotavljalo
1574, v aprilu pa 1310 delavcev iz
ur. Od tega je delo na Covid deloviščih v marcu zagotavljalo 412, v
aprilu pa 422 delavcev. Poleg njih
je v sivih conah dodatno delalo v
marcu 192 , v aprilu pa 212 delavcev.

Od sredine marca do konca aprila
2020 smo v bolnišnici ob programu nujne medicinske pomoči v
povprečju opravili še med 35 in
40 % programa nenujnih zdravstvenih storitev. Ta obseg smo
začeli postopno povečevati 20.
aprila z novo organizacijo dela in
protokoli za obravnavo nenujnih
pacientov. Pričakujemo, da bomo
z novo organizacijo dela, ki zajema hitro triažo na vhodu, nadomestili približno 50 % izpada oz.
30 % nenujnih zdravstvenih storitev. Obseg programa namreč

omejujejo zmogljivosti čakalnic
in čas, potreben za razkuževanje
in zračenje prostorov ter količina
osebne varovalne opreme za paciente in zaposlene.
Da smo tako uspešno prestali zahtevno obdobje, polno neznank,
na katere je bilo treba hitro najti
odgovore, lahko pripišemo velikemu sodelovanju prav vseh
služb v bolnišnici. Tudi nemedicinske so namreč pridale svoj delež k rešitvam izzivov in prilagajanju bolnišnice dani situaciji.

Sektor za finance in računovodstvo v času epidemije
Vesna Lavrič, mag. posl. ved.
vodja Sektorja za finance in računovodstvo

S COVID-19 smo se v sektorju za finance in računovodstvo (SFR) srečali že konec februarja oziroma med
zimskimi šolskimi počitnicami. Na rednih tedenskih
sestankih smo se pogovarjali, kako bi zaščitili osebje in
ohranjali zdravje posameznika. Razdelili smo se v ekipe,
naloga vsake službe pa je bila, da poskrbimo za zdrav
tim in pokrijemo najnujnejša dela.
Ključno za naše službe je bilo, da je razdelitev omogočala zamenjavo osebja med zdravimi delavci, ki so ostali
doma, in tistimi, ki so hodili v službo. V SFR imajo vse
službe pomembno delo, saj je to delo osnova za potekanje procesov v nemedicinskem delu. Skrbeli smo, da je
bilo v teh kritičnih razmerah poskrbljeno za nabavo, da
so bile obračunane plače. Finančna služba se je borila z
likvidnostjo, računovodska služba je med ostalim skrbela tudi za odpiranje COVID stroškovnih mest, ekonomika
je dnevno preračunavala izpad programa in sodelovala
z ostalimi službami. Vsako delo je bilo pomembno, služba za prehrano je poskrbela, da nismo bili lačni, služba

za preskrbo s perilom je poleg pranja perila prevzela tudi
šivanje mask, predpasnikov in plaščev. Vse službe v SFR
so sprejele optimalne rešitve in v času epidemije maksimalno poskrbele, da je delovanje bolnišnice s strani našega sektorja potekalo čim bolj normalno.
Verjamemo, da je za napovedan novi val epidemije
organizacija odlično postavljena. Ker smo že v prvem
valu potrebovali čas, da smo se ujeli na nov način dela,
te prilagoditve v novem valu ne bo. Skrbi nas le za naše
specifično finančno-računovodsko delo ob zaključku
leta, prav tako pa se moramo še dodatno navaditi na
strokovne razprave preko računalnika, saj so nam te v
času epidemije najbolj primanjkovale.
Dogodki v zadnjih dveh mesecih so zahtevali hitro prilagajanje, hitro sprejemanje odločitev in iskanje empatije
do sočloveka. Meni kot vodji je bilo najbolj vredno začutiti svoj tim, svojo ekipo, vse službe, ki so delovale v duhu
treh mušketirjev: vsi za enega, eden za vse.
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Služba za preskrbo s perilom v času epidemije
Kristina Vulović, dipl. ekon.
vodja Službe za preskrbo s perilom

V naši službi smo se že pri novicah o težavah sosednjih
držav s korona virusom pripravljali na najtežji scenarij
za nas, to je možna obolelost naših zaposlenih in povečanje porabe perila na oddelkih. Kako prilagoditi potek
dela, kako nadomestiti možen izpad delovne sile, hkrati
pa oskrbeti s perilom tudi večje število zelo težkih pacientov, so bili kar trdi orehi.

Zaradi daljših rokov dobave novega perila in pomanjkanja na trgu smo se lotili tudi kreiranja in izdelave OP
tunik in hlač, potrebnih za oddelke COVID in seveda vse
OP dvorane. Nekako smo z izdelanimi artikli uspeli zadostiti povpraševanju na oddelkih.

Z mešanimi občutki strahu in zavedanja, da nas pacienti potrebujejo, da jih je treba oskrbeti s perilom, smo prve
dni razglasitve epidemije zakorakali v pralnico. Izpeljali
smo načrt zmanjšanja števila delavcev na minimum – z
delavci na čakanju smo pridobili ustrezno delovno silo,
ki bi zamenjala morebitne okužene delavce, se prilagajali količini perila in po svojih najboljših močeh izpeljali
izdajo čistega perila na oddelke. Za nemoten potek dela
se moramo zahvaliti tudi nabavni službi, ki je s svojim
hitrim posredovanjem poskrbela tudi za realizacijo
nabave novega perila, za katerega je bilo predvideno
pomanjkanje, ter za nabavo blaga in dodatkov za izdelavo artiklov.
Ob zmanjševanju količine zaščitnih sredstev smo sledili ostalim bolnišnicam. Tudi naše šivilje so poprijele za
delo in pričele s šivanjem mask, izdelale so 3500 kosov.
Maske so bile namenjene predvsem zaščiti nemedicinskega osebja. Ob novici, da obstaja možnost tudi pomanjkanja plaščev za enkratno uporabo za oddelke
COVID, so izdelale kroje, identične originalnim plaščem
ter sešile 600 kosov vodoodbojnih in več kot 300 kosov
OP plaščev.

Občutek, da smo v tem kriznem času tudi sami lahko
nekaj prispevali, da se opazi naše delo in vloženi trud, da
se uporabljajo izdelani artikli in dejstvo, da jih zaposleni,
katerim so bili namenjeni, uporabljajo z veseljem, je za
nas največja pohvala in motivacija za prihodnje delo.
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Služba za prehrano v člasu epidemije
Davor Brezinščak, org. posl. gost.
vodja Službe za prehrano

Ob razglasitvi epidemije smo v službi za prehrano začeli
z ukrepi iz protokola obravnave oseb, domnevno okuženih s COVID-19.
Ti ukrepi so se nanašali na pravilno rokovanje pri deserviranju transportnih vozičkov z opremo, glede na osebno higieno, higieno živil, prostorov.
Pri tem smo upoštevali tudi prva navodila NIJZ in poveljniške skupine.
V času posebnih razmer se je zmanjšalo število pacientov, poleg tega je za zunanje obiskovalce vrata zaprla
samopostrežna restavracija, tako smo obseg dela prilagodili trenutni situaciji.
V začetni fazi epidemije smo ekipe delili in s tem zmanjševali prisotnost zaposlenih, kjer je bilo to mogoče. S
tem smo ukrepali preventivno, da bi v primeru okužbe
znotraj službe lahko nemoteno delovali.

Zaradi dodatnih higienskih ukrepov se je obseg dela povečal, ker smo morali dodatno razkuževati kljuke vrat,
delovne površine, transportne vozičke, …
Izkušnje iz dogodkov so pokazale, da so zaposleni v
službi za prehrano vestno in predano opravljali naloge
ter upoštevali navodila pristojnih služb.
Žal pa smo bili negativno presenečeni nad obiskom
samopostrežne restavracije, ki je v času epidemije brez
zunanjih obiskovalcev samevala.
V dveh mesecih in pol se je zvrstilo veliko dogodkov, ker
pa se v naši službi dnevno srečujemo z nepredvidljivimi
situacijami, nam dogodki v času epidemije niso povzročali veliko težav.
Upamo, da v jesenskem času ne bo novega vala epidemije, in da se bodo naše aktivnosti vrnile na »stare tire«.

Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje v času epidemije
Robert Blazinšek, inž. les.
vodja Službe za vzdrževanje objektov in naprav

V življenju si za vedno zapomnimo človeka, ki nam je
brez odrekanja priskočil na pomoč ali kako drugače sočustvoval v naši stiski. V letošnjem polletju smo takšno
izkušnjo lahko doživeli skoraj vsi na tem planetu.
Med pandemijo koronavirusa se delo v službi za vzdrževanje objektov in naprav ni ustavilo. Potekalo je v nenavadnem ritmu in včasih je bilo zelo burno. Na začetku
razglasitve epidemije smo bili v dvomu, kajti del nemedicinskega osebja smo napotili na lanske dopuste in
proste ure ... nakar smo ugotovili, da to ne bo mogoče,
kajti začele so se nujne aktivnosti po različnih oddelkih.
Nujno je bilo končati predvsem zaključna gradbena
dela suhomontažnega sistema, vgradnjo podbojev ter
vratnih kril, kitanje in higienske opleske.

na starem delu za ločitev čistega in nečistega prostora.
Nudili smo pomoč pri prenašanju medicinske opreme.
Interventne posege smo opravili še na OIIM, otroškem
oddelku, oddelku za bolezni prebavil, kardiološkem ter
ginekološkem oddelku. Na skoraj vseh oddelkih je šlo za
ločitev čistega in nečistega dela oddelka.
Konec aprila smo pripravili oddelek za bolezni prebavil
in interni A do te mere, da so se lahko preselili nazaj, saj
smo jim zamenjali ves PVC tlak, vključno s popravilom
odpadlega ometa ter opravili delno pleskanje.
Posebno pozornost smo namenili vzdrževanju klimatskega postrojenja.

Določeni oddelki so bili začasno izklopljeni iz sistema,
Opravili smo dela na infekcijskem oddelku – montažo drugi pa po potrebi, če je šlo za transport pacienta s sustene v pritličju ter prvem nadstropju, prav tako steno mom na Covid- 19, in sicer tudi v nočnem času.
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V pomoč smo bili tudi civilni zaščiti, saj so nam priskočili na pomoč z dodatnimi 48 posteljami, garderobnimi
omaricami ter raznim doniranim pohištvom, ki ga je
bilo treba sestaviti ter namestiti na različne lokacije.

Veliko dobrih korakov vodi do cilja na poti k zadovoljstvu
za skupno dobro, zato se vsem sodelavcem iskreno zahvaljujem za vsako uro, ki ste jo opravili izven rednega delovnega časa, prav tako za potrpežljivost in ohranjanje
miru ter pozitivnega vzdušja med zaposlenimi ...

Po bolnišnici so čez noč zrasle predelne stene, ki so ločevale COVID enote od ostale bolnišnice

Zagotovo pa si bomo vsi ta čas zapomnili tudi po veliki enotnosti,
solidarnosti, skrbi za sočloveka.
Širša družbena skupnost je v tem
času znova prepoznala vrednost
varnosti, ki jo posamezniku nudi
urejen zdravstveni sistem.

njem smo tako zagotovili dodatni
ventilator, premični RTG aparat
in drugo medicinsko opremo, ki
smo jo potrebovali za obravnavo
okuženih pacientov.
V donacijski akciji Regionalne gospodarske zbornice Celje je bilo
zbranih skupaj 181.000 € finančnih sredstev, ki jih je bolnišnica
porabila za nakup respiratorja,
premičnega RTG aparata in EKG
aparatov.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinkarna Celje, d. d.
Pivovarna Laško Union, d. o. o.
Celjske mesnine, d. o. o.
Cetis, d. d.
ECE, energetska družba, d. o. o.
Inel, d. o. o.
Juteks, d. o. o.
Kovintrade, d. d.
Kovis, d. o. o.
Štore Steel, d. o. o.
Unior, d. d.
Oplast, d. o. o.
Eho, d. o. o.
Simbio, d. o. o.
Tehnos, d. o. o.
Hermi, d. o. o.

Številni posamezniki in podjetja
so zato takoj ponudili svojo pomoč pri zagotavljanju nekatere
zaščitne opreme, kasneje pa tudi
drugih artiklov, ki smo jih potrebovali za novo organizacijo dela.
Še posebej veliko pa je bilo tis- Sredstva so prispevali:
tih, ki so se s svojimi proizvodi
(prehrambnimi artikli, negovalno kozmetiko, …) želeli zahvaliti
zdravstvenim delavcem, ki so svoje delo opravljali v neposredno s
pacienti, obolelimi s COVID-19.
V času negotovosti in strahu, da se
bo tudi v Sloveniji odvil italijanski
scenarij, so se pod okriljem Regijske gospodarske zbornice Celje
povezali gospodarstveniki, ki so
v slabem tednu dni uspeli zbrati
181.000 € donacijskih sredstev
in dokazali, da družbena odgovornost teh podjetij ni le črka
na papirju. Z njihovim sodelova- Tomaž Benčina in Izidor Krivec ob predaji donacije direktorici
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HRC, d. o. o.
KM Inštalacije, d. o. o.
Mlekarna Celeia, d. o. o.
Terme Olimia, d. d.
Thermana, d. d.
Tiskarna Jesenek, d. o. o.
Silco, d. o. o.
A2S, d. o. o.
Celjski sejem, d. d.
Elektrosignal, d. o. o.
EMO-ETT, d. o. o.
ETN, d. o. o.
Makromikro skupina, d. o. o.
Steklarna Rogaška, d. o. o.
Transport-Biro, d. o. o.
Remont, d. d.
Energetika Celje, d. o. o.
Metro, d. d.
Vital Mestinje, d. o. o.
Vlamat, d. o. o.
Barbara Čakš, s. p.
Finera, d. o. o.
Gradnje T-B, d. o. o.
ter dve družbi, ki nista želeli
biti imenovani

Veliko donatorjev nam je v času
epidemije novega koronavirusa
priskočilo na pomoč tudi z materialnimi donacijami.
• MCC Hostel – namestitev za
zdravstveno osebje
• Rossi Sport, trgovina in storitve; Robert Karlatec, s. p. – plavalne maske
• Ljudska optika Glasmaher,
Stušek Dejan, s. p. – čistilni seti
za čiščenje zaščitnih očal
• Vrtnarstvo Naglič, d. o. o. – mikro zelenjava
• Kmetija Flis – mlečni izdelki
• MOL Slovenija – kava, čaji in
prehrambni izdelki
• Ljubljanske mlekarne, d. o. o. –
mlečni izdelki
• Žito, d. o. o. – potice, sendviči in francoski rogljički, sveže
pekovsko pecivo
• Lucifer, d. o. o., čokoladnica –
čokoladne izdelke
• Paloma, d. d. – serviete
• Mikro+Polo, d. o. o. – zaščitni
predpasniki za enkratno uporabo

Podjetje Telemach, ki je član United Group, je doniralo 46.138,23
€ finančnih sredstev, ki jih je bolnišnica namenila za nakup dveh
C-mac aparatov za izvedbo otežene intubacije. Finančno donacijo
je s kampanjo #lionsfightback zbiralo tudi podjetje Polleo Sport,
d. o. o. in za medicinsko opremo ter OVO zbralo sredstva v višini
1.309,75 €.

• Maša Smajila – zaščitne maske
za krvodajalce
• Zeliščni vrt Majnika – domači čaji
• LES-MMS, d. o. o. – omare,
ogledala in obešalniki za opremo COVID filtrov
• Štab Civilne zaščite za zahodno Štajersko – brezalkoholne
pijače
• ECE, d. o. o. – zaščitne maske
• Afrodita, d. o. o. – tekoča mila,
kreme za roke, balzami za noge
• Rutar d. o. o. – omari in ogledala za opremo COVID filtrov
• Magistrat International, d. o. o.
– čokoladni zajčki
• Diafit, d. o. o. – negovalne kreme za roke
• Društvo elektronikov Slovenije
– zaščitni vizirji
• Mercator, d. d. – malice
• Restavracija Pavus – topli obrok za UCC COVID
• Skupnost Sledilnik.org – obroki hrane za OIIM COVID
• Ahac, d. o. o. – brisače
• Dr. Oetker, d. o. o. – obroki Super kaša

• ASPEN Pharma Slovenia – topli obrok – kosila za vse covid
enote
• Ulipi, d. o. o. – pogostitev dveh
bolnišničnih oddelkov
• Pizzerija Špica Laško – pogostitev reševalcev
• Gedeon Richter, d. o. o. – zaščitne maske FF2
• Društvo Viljem Julijan – zaščitne maske za otroke
• McDonalds Slovenija – pogostitev covid enot
Epidemija novega koronavirusa
je imela velik vpliv na poslovanje
bolnišnice. Najhujši mesec epidemije je bil april, ko je bilo število
tako okuženih kot tudi obolelih
pacientov s COVID-19 najvišje.
Zaradi reorganizacije v COVID
bolnišnico, ki je sprejemala in
bolnišnično zdravila paciente s
COVID-19 ter ostalih ukrepov, povezanih z epidemijo, smo v marcu 2020 opravili za cca. 30 % manj
programa kot marca 2019, aprila
2020 pa je bil izpad še večji, to

46

SBC MED EPIDEMIJO SARS-CoV-2
MK GROUP – ZAHVALA JUNAKOM V BOJU PROTI EPIDEMIJI

V zahvalo za strokovno delo, požrtvovalnost in pripravljenost pomagati v boju
proti epidemiji koronavirusa je družba MK Group naši bolnišnici (10 zaposlenim) kot eni izmed bolnišnic, ki so v času epidemije zdravile bolnike s COVID-19 ter prispevale pri uspešnem boju z epidemijo novega korona virusa in
bolezni COVID-19, podarila tridnevni (dve nočitvi) oddih v hotelu Kempinski
Palace Portorož.
Da je bila izbira zaposlenih najbolj pravična in transparentna, smo se v bolnišnici odločili, da bomo 10 prejemnikov brezplačnega oddiha na slovenski
obali določili z žrebom med zaposlenimi, ki so več kot polovico delovnega
časa delali na COVID deloviščih. Po tri prosta mesta so pripadla oddelku za
intenzivno interno medicino ter oddelku za infekcijske bolezni in vročinska
stanja, SPOBO in zaposlenim, ki so delali na delovišču DSO Šmarje pri Jelšah, ter štiri prosta mesta UCC
COVID.
Žrebanje je bilo opravljeno pred komisijo 9. 6. 2020. Letovanje bo zaposlenim nudeno v času od 15. junija do 15. avgusta 2020 in vključuje: dve nočitvi z zajtrkom, parkirišče, uporabo SPA in bazena, uporabo
fitnesa, obisk hotelske plaže in dostop do Wi-Fi omrežja. Nagrajenci so: Rok Žnider, Aleš Očko, Mojca
Mažič, Miha Simoniti, Nataša Novak, Miha Boh, Rok Kovačič, Anja Špiljak, Katja Kidrič in Jolanda Lamot.
Dobitnikom tridnevnega oddiha čestitamo.
je 40 % programa. Največji izpad
je na področju ambulantnega
zdravljenja.
Na podlagi plana za mesec marec
in april, ki je bil narejen na osnovi realizacije v enakem obdobju
lanskega leta, smo naredili tudi
finančno oceno izpada dohodka
za to obdobje. Ob upoštevanju
trendov višje realizacije določenih programov, ki so se izkazovali v prvih dveh mesecih in naj bi
se uresničevali tudi v naslednjih
(povečan program koronarografij, ortopedskih operacij, …), smo
ocenili izpad prihodkov zaradi
zmanjšane realizacije dela.

Med epidemijo je bolnišnico obiskal predsednik vlade Janez Janša in
izrekel podporo osebju

sno pa smo zaradi potreb in posebnih pogojev dela, ki nam jih
je narekovala epidemija, morali
kupiti dodatno medicinsko opremo, zdravstveni material, osebno
Ta znaša cca 6,1 mio EUR. Istoča- zaščitno opremo in drugo ter op-

raviti nekatere gradbene posege
za zagotovitev fizične ločenosti
COVID enot in pripravo filtrov,
kar je bolnišnico skupaj stalo cca
6,3 mio EUR. Samo strošek osebne varovalne opreme se je, zaradi
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spremenjenih razmerah pri do- na ambulantnem delu v nekoliko
ločanju cen zdravstvenih stori- manjšem obsegu. Ocenjujemo, da
tev ni upošteval.
celotnega izpada dveh mesecev in
pol do konca leta ne bomo uspeli
Od 1. 6. 2020 obravnave pacien- nadomestiti, tako bo ob koncu leta
tov v bolnišnici spet potekajo po predvidoma od 6 do 11 % letnega
ustaljenem načinu, vendar zaradi programa (glede na posamezno
potrebnih zaščitnih ukrepov vsaj dejavnost) ostalo nerealiziranega.

Zahvalni prelet šestih ameriških letal F16 in treh slovenskih Pilatusov
kot simbolna zahvala zdravstvenim delavcem
dviga cen in drugačnih standardov zaščite zaposlenih, povečal
za več kot desetkrat.
Če smo v času pred epidemijo v bolnišnici porabili za cca
15.000 EUR osebne varovalne
opreme, je bil mesečni znesek
tega stroška v času epidemije
cca 190.000 EUR. Splošni dogovor za leto 2020, ki je bil sprejet
pred dnevi, višjih stroškov delovanja zdravstvenih ustanov v

Predsednik republike je 22. junija 2020 na Brdu pri Kranju podelil
priznanja Jabolko navdiha izvajalcem zdravstvene nege za nesebično
delo v času epidemije COVID-19. Prejele so ga tudi medicinske sestre
iz naše bolnišnice: Helena Poljanec, Mateja Podergajs (na sliki), Lucija
Kotar Novak (na sliki), Nina Lampret in Sanja Žnidarec. Čestitamo!

In za konec – simbolično pod
skupno zastavo
Slovensko grboslovno društvo
Heraldica Slovenica, ki je pri nas
osrednja avtoriteta na področju
grboslovja in zastavoslovja, je v
podporo slovenskemu zdravstvenemu osebju izrisalo zastavo boja
proti koronavirusu. Na zastavi
je v slovenskih narodnih barvah
upodobljena Asklepijeva palica,
okrog katere se ovija kača, ki se
levi. To je simbol zdravništva. Pod
njo pa je prelomljena – premagana krona, kot simbol zmage zdravstva nad koronavirusom.
ena, društvo pa jo je poklonilo je v dneh boja proti novemu koČeprav je bila zastava širše obja- našemu Oddelku za infekcijske ronavirusu preimenoval v COVID
vljena, je bila fizično izdelana le bolezni in vročinska stanja, ki se oddelek.
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