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NLB Dobra zvezda
Otroški oddelek prejel donacijo v višini 4.000 evrov 

V okviru akcije bo NLB otroškim oddel-
kom desetih slovenskih Splošnih bol-
nišnic donirala sredstva za izboljšanje 
pogojev zdravljenja, hkrati pa otrokom 
podarila 30 obiskov klovnov Rdečih no-
skov, da bodo dnevi, ki jih otroci pre-
živijo v bolnišnici, prijetnejši. Priljub-
ljeni klovni bodo otroke v bolnišnicah 
obiskovali vse do pomladi 2010 in jim 
popestrili dan s smehom in veseljem. 
Prvi del akcije je minulo leto potekal v 
Splošni bolnišnici Celje, Jesenice, Novo 
mesto in Murska Sobota, letos se na-
daljuje v Izoli, Slovenj Gradcu, Ptuju, 
Šempetru, Trbovljah in Brežicah. V vse-
slovenski humanitarni akciji NLB Dobra 
zvezda poleg NLB sodelujejo tudi člani-
ce NLB Skupine: NLB Vita, Prvi faktor, 
NLB Propria, Skupna, NLB Skladi in LHB 
Finance. Otroškim oddelkom regijskih 
bolnišnic v Sloveniji bo NLB Skupina 
skupno podarila 40.000 evrov.  

Dobrih novic danes skorajda ni več
»Dobra novica je v današnjih časih red-

ka, ko pa je, pa jo je potrebno resnično 
poudariti. Časopis z naslovom dobra 
novica v Sloveniji verjetno ne bi imel 
visoke naklade, zato je na nas, da čim 
več dobrih novic skušamo sami sprodu-
cirati v medije«, je v uvodu novinarske 
konference povedal direktor bolnišnice, 
Robert Čeh, dr. med., spec. 
»NLB že tradicionalno namenja po-
sebno pozornost humanitarnim ak-
tivnostim, saj vsako leto s finančnimi
sredstvi podpre več kot 100 tovrstnih 
organizacij. Med drugim je dolgoletni 
generalni pokrovitelj Unicefa, podpo-
rnik Rdečega križa Slovenije in Kari-
tasa«, je o skrbi NLB za dobrodelnost 
povedal Andrej Kleindienst, direktor 
podružnice NLB Podravje. V lokalnem 
okolju NLB sodeluje tudi s Sončkom, 
Sožitjem in zavodom Mirno morje. Zbi-
ranju humanitarnih prispevkov strank 
so namenjeni tudi zbiralniki drobiža v 
vseh poslovalnicah NLB po Sloveniji. V 
zadnjih štirih letih se je v njih nabralo 
več kot 36.000 evrov prostovoljnih pri-

spevkov strank. Pri tem je pomembno, 
da so vsa nakazila občanov na prijavlje-
ne humanitarne akcije oproščena plači-
la nadomestila.
»Še vedno je veliko podjetij, pri katerih 
ni beseda humanitarnost zgolj beseda, 
ampak gre res za dejanja. Če samo po-
vem, kakšen je bil odziv podjetij, ko 
smo jim sporočili, da z naše strani ne 
bo novoletnih daril, ne čestitk, so se 
sami praktično počutili kot donatorji in 
mislim, da je to naše dejanje pri mno-
gih, vsaj po odzivih sodeč, spodbudilo 
misel, da bodo prihodnje leto tudi sami 
pristopili k podobni akciji«, je o odzivu 
na akcijo povedal Albin Turk, direktor 
poslovnega centra za velika podjetja 
Podravje. 

12 klovnov zdravnikov
Livija Rojc Štremfelj, vodja projekta 
Rdeči noski v Sloveniji je povedala, da 
ekipa klovnov zdravnikov šteje že 12 
članov. »Gre za umetnike, ki so za svojo 
službo izbrali to, da razveseljujejo bol-

ne otroke v bolnišnicah«, je pojasnila 
Rojčeva.  Letno Rdeči noski obiščejo kar 
10.000 otrok, kmalu pa bodo prazno-
vali šesto leto delovanja. Rdeči noski 
izvajajo šest rednih tedenskih progra-
mov, od tega tri v Pediatrični kliniki v 
Ljubljani, enega v Kliniki za pediatrijo v 
Mariboru ter dva v Celju. Hkrati odpira-
jo še dva redna mesečna programa – v 
Rehabilitacijskem centru Soča, stavba 
Marjetica in v Splošni bolnišnici Trbov-
lje. V bolnišnicah, kjer je manj otrok, 
Rdeči noski obiščejo tudi en odrasel 
oddelek, katerega, pa se dogovorijo v 
sodelovanju z bolnišnico. Obiskali pa so 
že tudi domove upokojencev. 

Sredstva, ki jih je donirala NLB bodo 
porabljena za nabavo aparata za 
nadzor vitalnih funkcij
»Akcije Rdečih noskov me impresioni-
rajo že od samega začetka. Odziv oko-
lja, osebja in otrok nanje, je izredno 
pozitiven. Brez tovrstnih akcij bi bilo 
življenje pusto. Sploh v zadnjih letih, ko 
je splošna družbena klima takšna, da 
je vse manj optimizma, so takšne ak-
cije več kot dobrodošle«, je na tiskovni 
konferenci povedal Andrej Levanič, dr. 
med. spec., predstojnik otroškega od-
delka ptujske bolnišnice. 
Letno se na otroškem oddelku hospi-
talno zdravi okrog 1500 otrok, okrog 

10.000 se jih zdravi ambulantno. Ob 
tem skrbijo tudi za porodnišnico in no-
vorojence. V zadnjih letih se letno ro-
jeva blizu 1000 novorojencev, kar nas 
uvršča na rob zgornje tretjine sloven-
skih porodnišnic. Tod oskrbimo vso pa-
tologijo, ki je značilna za to populacijo, 
skupaj s kirurgi pa tudi travmatologijo. 
V zadnjih letih so na otroškem oddelku 
veliko naredili tudi na področju sobiva-
nja staršev z otroki. Starši lahko z njimi 
bivajo v bolnišnici vse do šestega leta 
starosti. Pred nekaj leti smo v okviru 
bolnišnice odprli tudi prvi igralni park. 

Bronja Habjanič 

V petek, 22. januarja, je v sejni sobi naše bolnišnice potekala novinarska konferenca 
Nove ljubljanske banke, ki je otroškemu oddelku podarila donacijo v višini 4.000 
evrov.

Donacija Pošte Slovenije
22. januarja 2010 je naša bolnišnica prejela še eno donacijo. Pošta Slovenije je 
donirala znesek v višini 6.500 evrov za nakup dveh defibrilatorjev za potrebe
porodnišnice in izobraževanja zaposlenih.

Univerzitetni klinični center Maribor je 
prejel donacijo v skupni višini 19.500 
evrov, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Po-
trča Ptuj, Center za socialno delo Ma-
ribor ter Nadškofijska Karitas Maribor,
pa donacije v zneskih po 6.500 evrov. 
Pošta Slovenije je tako v humanitarne 
namene razdelila kar 39.000 evrov. 
»Pošta Slovenije kot pomembno pod-

jetje vodi aktivno politiko družbene 
odgovornosti in ima poseben posluh 
za potrebe okolja, v katerem deluje. 
Prav v teh kriznih časih je to še zlasti 
pomembno, zato bomo to dejavnost 
krepili in po najboljših močeh pomagali 
razvijati humanitarne aktivnosti v po-
moč vsem, ki so tega potrebni,« je na 
tiskovni konferenci povedal Aleš Hauc, 

generalni direktor Pošte Slovenije. 
Pošta Slovenije sicer kot sponzor in do-
nator sodeluje pri različnih aktivnostih 
na športnem, izobraževalnem, znan-
stvenem, kulturnem in umetniškem 
področju, aktivno pa se vključuje tudi v 
izvedbo humanitarnih akcij.

Bronja Habjanič
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Dejan Zavec na operaciji
v naši bolnišnici 

V začetku letošnjega leta je bil v naši bolnišnici operiran sveto-
vni boksarski prvak, sicer domačin Dejan Zavec. Kirurg Darko 
Jazbec, dr. med. spec., ki je Dejana operiral, nam je povedal, da 
je magnetna resonanca pri njem pokazala poškodbo menisku-
sa. »Že pri samih treningih je imel nekaj izlivov v koleno, zato 
smo mu naredili artroskopijo, kjer se je izkazalo, da je meniskus 
res poškodovan. Meniskus smo odstranili ter očistili poškodovan 
hrustanec na pogačici«, je pojasnil Jazbec. Dejan je kmalu po 
operaciji začel s fizioterapijo. Tudi sicer ima Dejan po besedah
kirurga visok prag bolečine in glede na njegovo disciplino, se ni 
bilo bati, da ne bi hitro okreval. 
Dejan je bil operiran v ponedeljek, 4. januarja, naslednji dan je 
bolnišnico že zapustil. Štiri dni kasneje je začel s fizioterapijo.
»Že po treh, štirih terapijah, je bilo moje stanje bistveno boljše«, 
je zadovoljen povedal Zavec. Po dobrem tednu je začel tudi z 
lažjimi treningi, proti koncu fizioterapije, končal jo je 22. januar-
ja, pa je Dejan že treniral kot običajno. 
»Moram povedati, da sem nad oskrbo, strokovnostjo in prijaz-
nostjo v ptujski bolnišnici pozitivno presenečen. Vsak pacient, 
ki tukaj še ni bil, si verjetno ne more predstavljati, da je lahko 
deležen takšne dobre oskrbe. Dobro bi bilo, da bi si tudi ostale 

bolnišnice jemale takšen zgled, kjer bolnik resnično ne-
kaj pomeni in ni samo številka. Pohvalil bi tudi vse sestre 
na oddelku, če ne bi bilo njih, bi bilo veliko težje, enako 
gre zahvala prijaznemu osebju na fizioterapiji«, je o oskr-
bi, ki je je bil deležen v naši bolnišnici, povedal svetovni 
boksarski prvak, Dejan Zavec. Še posebej se Dejan za-
hvaljuje kirurgu Darku Jazbecu, ki ga je operiral in velja 
dodati, da čeprav bi se Dejan lahko za operacijo odločil 
tudi kjerkoli drugje, denimo v tujini, se je odločil, da bo 
ostal zvest svoji domači bolnišnici in domačemu okolju, 
saj kot pravi, imamo tu zelo dobre strokovnjake. 

Kratka biografija Dejana Zavca
Rojen 13. marca 1976 na Ptuju. 
Boksarsko kariero je začel pri petnajstih letih. 12.  janu-
arja 2006 je diplomiral na Fakulteti za šport in fizično iz-
obraževanje v Novem Sadu in pridobil naziv visoki trener 
boksa. Pred profesionalno kariero je Zavec osvojil devet 
naslovov amaterskega državnega prvaka in več zmag na 
mednarodnih turnirjih.
Svojo športno pot je po prestopu med profesionalce na-
daljeval v nemškem boksarskem klubu Sport Events Ste-
inforth. Kariero profesionalnega boksarja je na lestvici 
začel s približno 1380. mesta, a je že po prvem letu na-
predoval na položaj okrog 100. mesta.
V svoji karieri je osvojil naslov medcelinskega boksarske-
ga prvaka v velterski kategoriji po združenjih IBF in WBO, 
v začetku leta 2008 pa je postal še prvak Evropske unije. 
Prvi naslov je osvojil leta 2004.
Prvak IBF 
25. marca 2006 je Zavec v Oranienburgu po prekinitvi 
v 6. krogu po sodniških ocenah s 3:0 premagal izzival-
ca Čilenca Joela Maya, ki je takrat nastopal za Avstrijo. 
Za Zavca je bil to dvajseti profesionalni dvoboj in hkrati 
dvajseta zmaga. Sodnik je dvoboj predčasno prekinil po 
tem, ko je Zavec v trčenju nasprotnikov z glavama spet 
odprl rano na arkadi, ki jo je pred tem v eni od predhod-
nih rund Zavec zadal Mayu.
11. decembra 2009 se je v Južni Afriki pomeril s takrat-
nim svetovnim prvakom v velterski kategoriji po verzi-
ji IBF, južnoafričanom Isaacom Hlatsuwayom. Zavec, ki 
je dvoboj bolje začel, je v drugi rundi nasprotnika prvič 
spravil na tla, v tretji rundi pa ga je na tla spravil še dva-
krat. Sodnik je dvoboj prekinil in oznanil tehnični knock 
out. Zavec je tako osvojil pas in naslov svetovnega prva-
ka. Dvoboj je trajal osem minut in 55 sekund.

Bronja Habjanič

Nastanek in vrste bolnišničnih okužb
ter dejavniki tveganja

V skladu s 14. členom Pravilnika o po-
gojih za pripravo in izvajanje programa 
preprečevanja in obvladovanja bolniš-
ničnih okužb (Ur. l. RS, št. 74/99) je v 
času od 26. do 29. 1. 2010 v jedilnici 
naše bolnišnice potekalo izobraževanje 
na temo Nastanek in vrste bolnišničnih 
okužb ter dejavniki tveganja. Predava-
nje je bilo namenjeno vsem zaposle-
nim v zdravstveni negi iz oddelka za 
intenzivno nego in terapijo, kirurškega, 
internega, ginekološko - porodnega, 
otroškega oddelka, iz oddelka za po-
daljšano bolnišnično zdravljenje in dia-
lize.
Bolnišnične okužbe predstavljajo naj-
pogostejši zaplet zdravljenja v bolniš-
nici. Pojavljajo se v vseh zdravstvenih 
ustanovah po svetu, prizadenejo pa 
predvsem bolnike s težkimi osnovnimi 
boleznimi. Lahko se pojavijo tudi pri 
zdravstvenih delavcih. Najpogostejše 
bolnišnične okužbe so okužbe sečil in 
okužbe kirurških ran, pljučnice, bakte-
riemije in sepse, ki so zlasti pomemb-
ne zaradi visoke smrtnosti. Bolnišnične 
okužbe povzročajo različni mikroorga-
nizmi, najpogosteje pa na antibiotike 

večkratno odporne bakterije (MRSA, 
ESBL, VRE...). Izvor bolnišničnih okužb 
so bolniki, zdravstveno osebje, obis-
kovalci, kontaminirani predmeti, pripo-
močki, ki se uporabljajo pri zdravljenju, 
diagnostiki in negovanju bolnikov. Več 
kot 90 % vseh bolnišničnih okužb se 
prenese preko rok. 
Zdravljenje bolnišničnih okužb je obi-
čajno zelo zahtevno, posledice okužb 
z večkratno odpornimi bakterijami, pa 
so zelo obsežne: daljše zdravljenje, 
daljše bivanje v bolnišnici, več zaple-
tov, več diagnostičnih in terapevtskih 
posegov ter z vsem tem povezani višji 
stroški zdravljenja. Zaradi navedenega, 
je tako s strokovnega kot ekonomske-
ga vidika pomembnejše preprečevanje 
kot zdravljenje teh okužb. Bolnišničnih 
okužb v celoti ne moremo preprečiti, 
vendar strokovnjaki ocenjujejo, da jih v 
ustanovah z dobro organizirano službo 
za preprečevanje bolnišničnih okužb 
lahko zmanjšamo do 35 %. Organizaci-
jo službe za preprečevanje bolnišničnih 
okužb v Sloveniji predpisuje Pravilnik o 
pripravi in izvajanju programa prepre-
čevanja in obvladovanja bolnišničnih 

okužb, ki opredeljuje minimalne stro-
kovne, organizacijske in tehnične po-
goje (ZOBO, SOBO, KOBO,...). 
Komisija za obvladovanje bolnišničnih 
okužb (KOBO) predpisuje pravila za 
preprečevanje in obvladovanje okužb, 
upoštevati in izvajati pa jih morajo vsi 
zaposleni. Vsak član tima v bolnišni-
ci mora upoštevati ta pravila pri vseh 
postopkih svojega dela. O tveganju za 
okužbo je potrebno razmišljati pri vseh 
postopkih diagnostike, zdravljenja in 
zdravstvene nege. Za znižanje števila 
bolnišničnih okužb niso potrebne nove 
in zapletene tehnologije, temveč pred-
vsem uporaba obstoječega znanja ter 
organizacijski in izobraževalni pristopi. 
Higiena rok je najenostavnejši, najce-
nejši in najbolj učinkovit ukrep za pre-
prečevanje prenosa okužb. Stopnja bol-
nišničnih okužb pa je mera za kakovost 
bolnišnic v razvitih deželah sveta, a se 
žal slednjega vse premalo zavedamo.

Jasmina Kröpfl



Glasilo Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

Pustni utrinki

Delovni jubilej - februar 2010
Čestitamo!
Vlasta Ekart Fakin, dr. med., spec.
20 let delovne dobe

Misel meseca

»Uspeh pomeni, da vztrajaš tudi potem, ko so drugi odnehali.«

William Feather

Kadrovske novice

Odhodi - januar:

Metka Zarnec, diplomirana medicinska sestra, pripravnica, 31. 1. 2010

Maruška Marovt, dr. med., 31. 1. 2010



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 januar 2010

Realizacija programa dela bolnišnice je bila v januarju 
enaka kot v decembru, gledano skozi realizacijo povpre-
čne uteži, ki je znašala 1,23. Doseganje realizacije stori-
tev, 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 prebival-
stva oziroma sezonski vpliv posameznih bolezni in po-
škodb.
V januarju je Oddelek internistike mesečni plan realizi-
ral 94 % - no (internistika 10 % pod planom, internistika 
enodnevna 24 % nad planom, internistika dnevna 2 % 
nad mesečnim planom). Ta oddelek je v januarju realiziral 
333,73 uteži, s povprečno utežjo 1,48. Ob tem je oddelek 
presegel planirano mesečno neakutno obravnavo za 26 
% .
Oddelek kirurgije je realiziral 292,50 uteži, s povprečno 
utežjo 1,53. Kirurgija skupaj je dosegla mesečni plan 95 
% - no (artroskopija 6 % nad mesečnim planom, hernia 
6 % nad mesečnim planom, laparoskopija, holicistekto-
mija 28 % nad mesečnim planom, endoproteza kolkov 6 
% pod mesečnim planom). Kirurgija skupaj je realizirala 
mesečni plan 95 % - no.
Realizacija neakutne obravnave je bila v januarju 28 % 
pod mesečnim planom.
Oddelek ginekologije je realiziral 155,62 uteži, s povpre-
čno utežjo 0,76. Ginekologija skupaj je dosegla mesečni 

plan 87 % - no (ginekologija 37 % pod planom, porodi 2 
% pod planom, abortusi 36 % nad planom, kiretaže 35 % 
pod planom …). Neakutne obravnave ni bilo. 
Pediatrični oddelek je realiziral 83,95 uteži, s povprečno 
utežjo 0,92. Pri tem je pediatrija dosegla mesečni plan 
100 % - no, pri doječih materah je bila realizacija prime-
rov 1 % nad mesečnim planom, realizacija št. NOD pa 24 
% pod planom. Neakutne obravnave ni bilo.
Okulistika v januarju ni izvajala operacij sive mrene ho-
spitalno, ambulantno, v standardu za okulistiko pa je bilo 
izvedenih 46 operacij sive mrene, kar je 12 % nad meseč-
nim planom. 
Bolnišnica je v januarju realizirala skupno 883,16 uteži, pri 
akutni obravnavi je dosegla mesečno planirano realiza-
cijo primerov 93 % - no, neakutno pa: ZN in PO 8 % nad 
mesečnim planom po št. BOD, PBZ pa 12 % pod meseč-
nim planom po št. BOD.
Pri specialistični ambulantni dejavnosti je realizacija točk 
v januarju 10 % nad mesečnim planom, realizacija obis-
kov pa 31 % pod planom, seveda različno po posameznih 
SA.

Marjan Aralica
Vodja plansko - analitske službe


