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Glasilo Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

Posodobitev prostorov operacijskega bloka 
in pridobitev standarda kakovosti
V zadnjem obdobju smo v operacijskem bloku posodobili del 
prostorov, ki so namenjeni pripravi inštrumentov, skladišče-
nju sterilnega materiala in vstopu v operacijski blok. Ti pros-
tori pomembno vplivajo na potek dela v operacijskem bloku. 
Vsi postopki v operacijskem bloku so namreč aseptični. Ves 
čas je potrebno te pogoje tudi vzdrževati, zato se je potreb-
no držati predpisanih postopkov in standardov. Med drugim 
je zelo pomemben vstop v operacijski blok, saj s pravilnim 
vstopom zmanjšamo prenos mikroorganizmov od zunaj, na 
minimum.  V filtru se preoblečemo v sterilizirana filter oblači-
la, preobujemo v cokle, ki jih po vsaki uporabi dezinficiramo
v termodezinfektorju, nadenemo kapo, masko ter si umije-

mo in razkužimo roke. Dnevno vstopa v operacijski blok ve-
liko oseb, ki imajo stalne zadolžitve v operacijskem bloku in 
osebe, ki se samo po potrebi vključujejo v delovne procese. 
Za vse veljajo enaka pravila vstopa v operacijski blok. Zato 
morajo vsi, ki po kakršni koli dolžnosti vstopajo v operacijske 
prostore poznati protokol vstopa v operacijski blok in se ga 
dosledno držati. Filter osebja, ki je namenjen preoblačenju 
in pripravi osebja na vstop v področje zaščitenega območja, 
smo na novo opremili. Pridobili smo nekoliko več mest in 
prostor naredili prijaznejši ter hkrati zadostili tudi strokovnim 
kriterijem.

Brez ustreznega inštrumentarija, ni uspešnega operacijske-
ga posega. Za pripravo inštrumentov za potrebe operacije 
smo posodobili obstoječi prostor. Pogoje dela smo izboljšali 
s sodobnim termodezinfektorjem in s tem dvignili nivo oskr-
be inštrumentarija na najvišji možni nivo. Za oskrbo inštru-
mentov obstajajo stroga pravila, ki vključujejo dezinfekcijo, 
mehanično čiščenje, sušenje, mazanje, sestavljanje, kontro-
lo funkcionalnosti, zlaganje v mreže, pakiranje v ustrezne 
ovojnine, steriliziranje. Preden je nek inštrument uporabljen 
pri operaciji gre skozi zelo dolg postopek, ki je seveda tudi 

sledljiv in dokumentiran. Prepričanje, da je nekaj sterilno, 
ne glede na to ali je predhodno dezinficirano ali ne, več ne
velja. O uspešnosti sterilizacijskega postopka lahko govori-
mo takrat, ko je predhodno zmanjšano število mikroorganiz-
mov na minimum. Se pravi, da šele takrat, ko so predhodno 
speljani vsi postopki priprave inštrumenta na sterilizacijo, je 
sterilizacija uspešna. Tega se v našem operacijskem bloku 
zelo zavedamo in se dosledno držimo protokolov oskrbe in-
štrumentarija. 

Slika 1: Nova oprema v filtru osebja pred operacijskim blokom

Postopki oskrbe inštrumentarija in sterilizacije v SB Ptuj Obnova je terjala konkreten poseg v prostor

Novi sodoben prostor za pripravo inštrumentov
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Javni uslužbenci napredujejo v plačni 
razred vsaka tri leta, če izpolnjujejo 
predpisane pogoje. Napredovalno ob-
dobje je čas od zadnjega napredova-
nja oziroma prve zaposlitve v javnem 
sektorju, v katerem javni uslužbenec 
pridobi tri letne ocene, ki mu omogo-
čajo napredovanje. Pri postopku oce-
njevanja se ocenijo javni uslužbenci, ki 
so v prejšnjem koledarskem letu delo 
opravljali najmanj 6. mesecev. Ocenijo 
se tudi tisti javni uslužbenci, ki so za-
radi napotitve s strani delodajalca od-
sotni več kot šest mesecev in tisti, ki 
so več kot šest mesecev odsotni zaradi 
poškodbe pri delu, bolezni, starševske-
ga varstva ali porodnega dopusta.
Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. 
januarja do 31. decembra, v katerem 
se javnega uslužbenca oceni. Postopek 
ocenjevanja javnega uslužbenca se 
izvede vsako leto najkasneje do 15. 
marca. 
Javnim uslužbencem, ki izpolnjujejo 
pogoje za napredovanje v letu 2010, se 
ugotovi število doseženih točk za leto 
2007 in ocena nadrejenega. Pridobljeni 
oceni za leto 2008 in leto 2009 se vpi-
šeta na ocenjevalni list. 
      
Javni uslužbenec je na podlagi ugo-
tovljenega števila točk in na podlagi 
predpisov, ki so se uporabljali do za-
četka izplačila plač po ZSPJZ, imel pra-
vico napredovati:

• Za dva plačna razreda, se mu za po-
samezno leto ocenjevalnega obdobja 
določi ocena odlično

• Za en plačni razred, se mu za posa-
mezno leto ocenjevalnega obdobja 
določi ocena zelo dobro

• Če zbrane točke ne zadostujejo za na-
predovanje, se javnemu uslužbencu 
za posamezno leto ocenjevalnega 
obdobja določi ocena dobro

Preverjanje izpolnjevanja pogojev se 
izvede na osnovi treh letnih ocen de-
lovne uspešnosti. Ocena je lahko:

• Odlična ocena, pomeni odlično oprav-
ljeno delo, to je visoko nad pričako-
vanji glede na kriterije ocenjevanja 
(5 točk)

• Zelo dobra ocena, pomeni zelo dobro 
opravljeno delo, to je nad pričakova-
nji glede na kriterije ocenjevanja

   (4 točke)
• Dobra ocena, pomeni dobro opravlje-

no delo, to je v skladu s pričakova-
nji glede na kriterije ocenjevanja (3 
točke)

• Zadovoljiva ocena, pomeni zadovolji-
vo opravljeno delo, to je delno pod 
pričakovanji glede na kriterije oce-
njevanja (2 točki)

• Nezadovoljiva ocena, pomeni nezado-
voljivo opravljeno delo, to je v celo-
ti pod pričakovanji glede na kriterije 
ocenjevanja  (se ne točkuje)

Oceno javnega uslužbenca določi odgo-
vorna oseba oziroma nadrejeni javnega 
uslužbenca po pooblastilu odgovorne 
osebe.

Postopek preverjanja izpolnjevanja 
pogojev:

Za en plačni razred napredujejo tisti 
javni uslužbenci, ki v napredovalnem 
obdobju dosežejo:

• Ob prvem in drugem napredovanju 
najmanj 11 točk

• Ob tretjem in četrtem najmanj 12 
točk

• Ob petem najmanj 13 točk
• Ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 

14 točk

Za največ dva plačna razreda lahko 
napredujejo javni uslužbenci, ki izpol-
njujejo predpisane pogoje:

• Če ob prvem napredovanju dosežejo 
najmanj 14 točk

• Ob nadaljnjih napredovanjih pa 15 
točk

Vsak plačni razred, dosežen z napre-
dovanjem ali z uvrstitvijo nad plačni 
razred delovnega mesta, se šteje za 
eno napredovanje.

Javnemu uslužbencu, ki na podlagi se-
števka treh letnih ocen ni zbral zado-
stnega števila točk za napredovanje, se 
ponovno preveri izpolnjevanje pogojev 

za napredovanje naslednje leto ob 
preverjanju pogojev za napredovanje. 
Javni uslužbenec napreduje, ko skupaj 
doseže tri ocene, ki pomenijo izpolni-
tev pogojev za napredovanje. Pri tem 
se upoštevajo tri najugodnejše ocene v 
obdobju od zadnjega napredovanja. 
Javni uslužbenec napreduje za en plač-
ni razred, če je v času od zadnjega na-
predovanja oziroma prve zaposlitve 
preteklo najmanj šest let in je v tem 
obdobju dosegel povprečno oceno tri.
Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje 
se javnega uslužbenca obvesti najkas-
neje 15 dni po roku (do 31. marca).
Javnemu uslužbencu pripada plača na 
osnovi plačnega razreda, pridobljenega 
z napredovanjem, od 1. aprila v letu, 
ko izpolnjuje pogoje za napredovanje v 
višji plačni razred.
Pri prehodu na drugo delovno mesto 
v okviru javnega sektorja se javnemu 
uslužbencu ocenjevalno obdobje ne 
prekine v primeru, če zasede delovno 
mesto v istem ali nižjem tarifnem raz-
redu v isti plačni podskupini ali na isto-
vrstnih oziroma sorodnih delovnih me-
stih v različnih plačnih podskupinah. 

Jelka Pšajd

Ko uspešno izvedemo postopke priprave inštrumentov in 
sterilizacijo, moramo poskrbeti tudi za to, da ohranimo ste-
rilnost materiala. Za sterilni material potrebujemo prostor, ki 
je zračen, svetel in ima enake pogoje, kot jih imajo same 
operacijske dvorane. Pomembno je, da je sterilni material v 
ustreznih ovojninah, da je pravilno skladiščen, po možnosti v 
zaprtih omarah (protiprašni zaščiti). Pomembno je, da s ste-
rilnim materialom rokujemo previdno, da ne poškodujemo 
ovojnine, da imamo roke razkužene, da ga ne kontaminira-
mo in da se pri uporabi sterilnega materiala držimo pravila 
petih »P«:

- Pravemu bolniku (za pravi namen)
- Preverimo vsebino seta
- Preverimo datum zapadlosti sterilnosti
- Preverimo ustreznost ovojnine (pravilno zapakiran set,   

ovojnina intaktna)
- Preverimo kontrole sterilnosti (indikatorji).

Rok trajanja sterilnosti je odvisen od pogojev skladiščenja. 
Če imamo optimalne pogoje je lahko trajanje sterilnosti dalj-
še, kot če tega nimamo. V operacijskem bloku smo posodo-
bili tudi prostor za skladiščenje sterilnega materiala, ki nam 
omogoča varno in optimalno skladiščenje sterilnega mate-
riala.

Pohvalimo se lahko, da smo se uspeli certificirati in pridobiti
ISO standard 9000:2008 za področje sterilizacijskega proce-
sa. To je velika pridobitev za našo enoto, bolnišnico, velika 
pohvala za naše delo ter velika odgovornost ohranjati naj-
manj takšen nivo kvalitete dela v prihodnosti. 

 

Tanja Žmauc
glavna inštrumentarka

Sterilni depo v operacijskem bloku

Napredovanja javnih uslužbencev
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Prihodi - februar:

Aleksander Kožel, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 1. 2. 2010

Odhodi - februar:

Valerija Kaučič, srednja medicinska sestra, invalidska upokojitev, 6. 2. 2010
Urška Gajšek, dr. med., specializantka splošne kirurgije, 28. 2. 2010

Kot je vsem znano, je v letu 2010 zače-
la delovati Komisija za nadzor in obvla-
dovanje bolniške odsotnosti v SB Ptuj. 
Njene naloge so:

1. Dnevno spremljanje bolniške odso-
tnosti poimensko po vseh oddelkih.

2. Obisk in izvajanje nadzora nad za-
poslenimi v bolniškem staležu na 
domu v tričlanski zasedbi ali najem 
detektivske službe.

3. Beleženje zapisnika o opravljenem 
nadzoru na domu.

4. Povezovanje z lečečimi zdravniki.
5. Iskanje vzrokov pogoste bolniške od-

sotnosti.
6. Razgovori z zaposlenimi, ki so pogo-

sto v bolniškem staležu in njihovimi 
nadrejenimi.

7. Razgovori z zaposlenimi, ki izkoriš-
čajo pravice iz naslova bolniškega 
staleža.

8. Izdelava natančnih mesečnih poročil  
bolniške odsotnosti po posameznih 
oddelkih in poročanje direktorju.

9. Mesečna analiza stroškov bolniške 
odsotnosti.

10. Sodelovanje z disciplinsko komisijo.

Dejstvo je, da se je bolniška odsotnost 
v SB Ptuj v zadnjih letih povečala. Pred-
vsem se je povečal odstotek bolniške 
odsotnosti do 30 dni, ki finančno bre-
meni bolnišnico. Bolniška odsotnost je 
še naprej najbolj prisotna med nego-
valnim kadrom tudi v letu 2010. 
Vseh ur bolniške odsotnosti za januar 
2010 je 3564 ur. Zdravniki so koristili 
188 ur bolniškega dopusta, ne zdrav-
stveni kader 820 ur bolniškega dopu-
sta, zdravstveni sodelavci 72 ur bolni-
škega dopusta in negovalni kader 2560 
ur bolniškega dopusta. Finančni izdatek 
za bolnišnico je znašal za mesec januar 
2010 18.399,99 EUR, brez upoštevanja 
izplačil delavcem, ki so opravljali delo 
namesto delavca, ki je koristil bolniški 
stalež.
Za mesec februar 2010 je vseh ur bol-
niške odsotnosti 3680 ur. Zdravniki so 
koristili 208 ur bolniškega dopusta, ne 
zdravstveni kader 1064 ur bolniškega 
dopusta, zdravstveni sodelavci 56 ur 
bolniškega dopusta in negovalni kader 
2352 ur bolniškega dopusta. Finančni 
izdatek za bolnišnico je znašal za me-
sec februar 2010 19.411,62 EUR, brez 

upoštevanja izplačil delavcem, ki so 
opravljali delo namesto delavca, ki je 
koristil bolniški stalež.
V sklopu Komisije za obvladovanje bol-
niške odsotnosti se je za negovalni ka-
der izdelala petletna analiza, iz katere 
je razvidna pogostost koriščenja bolni-
škega dopusta pri posameznem delav-
cu. Na podlagi rezultatov se bodo začeli 
predvidoma izvajati nadzori pri tistih 
posameznikih, ki izstopajo v pogostosti 
in številu dni bolniške odsotnosti. Ena-
ka analiza se bo izdelala postopno še 
za ves preostali kader.
Glavni del koriščenja bolniškega do-
pusta je nedvomno upravičen zaradi 
najrazličnejših bolezni, poškodb, nege 
družinskega člana……, zagotovo pa so 
vmes tudi primeri, ko koriščenje bol-
niškega dopusta ni nujno potrebno oz. 
obstajajo druge možnosti, kot na pri-
mer koriščenje prostih ur, menjava iz-
mene in podobno, odvisno seveda od 
vsake posamezne situacije in vzroka 
koriščenja bolniškega dopusta. Vsi za-
posleni bi se namreč morali zavedati, 
da bolniški stalež  pomeni v vašem 
delovnem kolektivu manjkajočo delo-
vno silo, ki jo je potrebno nadomestiti 
– sodelavci morajo opraviti vaše delo, 
delo ostane neopravljeno, se kopiči, 
sodelavec mora prekiniti letni dopust 
ali koriščenje prostih dni… Vse to za-
gotovo negativno vpliva na vzdušje v 
delovnem kolektivu in sproži verižno 
reakcijo nezadovoljstva in »beganja« v 
bolniški stalež tudi drugih zaposlenih v 
kolektivu. 
Vsekakor pa je za dobro in kakovost-
no delo v timu, za varno, kakovostno 
in strokovno oskrbo bolnikov potrebno 
medsebojno zaupanje, odkritost, pri-
padnost, spoštovanje, komunikacija in 
profesionalen odnos vseh nas.

Mirjana Bušljeta
Pomočnica direktorja za zdravstveno 

nego

O delu komisije za obvladovanje
bolniške odsotnosti

Misel meseca

»Eni govorijo, kar vedo, drugi vedo, kaj govorijo.«

Romunska modrost

Delovni jubilej - marec 2010
Čestitamo!
Marjana Rižmarič - 30 let delovne dobe



Izhaja zadnji delovni dan v mesecu, v poletnih mesecih
(julij in avgust) glasilo ne izhaja. 

Izdajatelj: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča na Ptuju
       Odgovorna oseba: Robert Čeh - direktor • Urednica: Bronja Habjanič

Oblikovanje in realizacija: Altius d.o.o. • Naklada: 200 izvodov

Realizacija programa za februar 2010

Realizacija programa dela bolnišnice je bila v februarju 
slabša kot v januarju, gledano skozi realizacijo povprečne 
uteži, ki se je znižala iz 1,23 na 1,10. Doseganje reali-
zacije storitev, glede na načrtovan obseg po oddelkih v 
bolnišnični dejavnosti oz. specialističnih ambulantah, je 
različno in odvisno tudi od naravne dinamike izvajanja 
storitev po posameznih mesecih, ki jo narekujejo potrebe 
prebivalstva oziroma sezonski vpliv posameznih bolezni 
in poškodb.

V februarju je Oddelek internistike mesečni plan prese-
gel za 9 % (internistika 13 % nad planom, internistika 
enodnevna 17 % pod planom, internistika dnevna 49 % 
pod mesečnim planom). Ta oddelek je v februarju reali-
ziral 305,94 uteži, s povprečno utežjo 1,17. Ob tem je od-
delek presegel planirano mesečno neakutno obravnavo 
za 26 % .

Oddelek kirurgije je v februarju realiziral 296,29 uteži, s 
povprečno utežjo 1,42. Kirurgija skupaj je presegla me-
sečni plan za 3 % ( artroskopija 13 % nad mesečnim pla-
nom, hernia 19 % nad mesečnim planom, laparoskopija, 
holicistektomija 8 % nad mesečnim planom, endoprote-
ze kolkov 25 % nad mesečnim planom). Realizacija ne-
akutne obravnave je bila v februarju 22 % nad mesečnim 
planom.

Oddelek ginekologije je realiziral 151,58 uteži, s povpre-
čno utežjo 0,74. Ginekologija skupaj je dosegla mesečni 

plan 86 % - no (ginekologija 32 % pod planom, porodi 7 
% pod planom, abortusi 6 % nad planom, kiretaže 13 % 
pod planom …). Neakutne obravnave ni bilo. 

Pediatrični oddelek je realiziral 79,71 uteži, s povprečno 
utežjo 0,79. Pri tem je pediatrija presegla mesečni plan za 
11 %, pri doječih materah je bila realizacija primerov 45 
% pod mesečnim planom, realizacija št. NOD pa 12 % pod 
planom. Neakutne obravnave ni bilo.

Okulistika v februarju ni izvajala operacij sive mrene ho-
spitalno, ambulantno, v standardu za okulistiko pa je bilo 
izvedenih 38 operacij sive mrene, kar je 8 % pod meseč-
nim planom. 

Bolnišnica je v februarju realizirala skupno 782 primerov, 
pri akutni obravnavi je presegla mesečno planirano reali-
zacijo primerov  za 1 %, neakutno pa: ZN in PO 32 % nad 
mesečnim planom po št. BOD, PBZ pa 7 % nad mesečnim 
planom po št. BOD.
Pri specialistični ambulantni dejavnosti je skupna realiza-
cija točk v februarju 5 % nad mesečnim planom, skupna 
realizacija obiskov pa 37 % pod mesečnim planom, seve-
da različno po posameznih specialističnih ambulantah.

Marjan Aralica
Vodja plansko - analitske službe


