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Prvo leto ortopedskega programa
in 200-ta operacija kolka

Vlado Gregorec in Branko Mohorko
sta v lanskem letu kri darovala stotič

Matic, prvi novorojenček
v letu 2010

Delovni jubilej

Realizacija programa
za december 2009



Glasilo Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

Prvo leto ortopedskega programa
in 200-ta operacija kolka
V soboto 26. 9. 2009, je bila v operacijskem bloku naše bol-
nišnice opravljena 200 – ta operacija kolka. Naključje je ho-
telo, da je ta okrogla številka sovpadla tudi s prvo obletnico 
ortopedije na Ptuju. 
V »projekt ortopedija« smo vložili veliko truda in entuziazma 
ter ga uspešno pripeljali v drugo leto delovanja. Ortopedski 
operativni program poteka ob sobotah. Posebnost ortopedije 
na Ptuju je sodelovanje z ortopedskim timom iz UKC Mari-
bor. 
Potek dela smo v tem letu popolnoma standardizirali in ga 
s tem tudi racionalizirali. V proces je vključenih več različnih 
timov in smo med seboj zelo dobro usklajeni. To so tim ki-
rurških medicinskih sester, tim anestezijske ekipe, tim ope-
raterjev ortopedov in kirurga, operacijski medicinski sestri, 
medicinska sestra v pripravi inštrumentov in sterilizaciji, či-
stilka. 
Ortopedske operacije potekajo v operacijski dvorani št. 2. Pa-
cientom na operacijski mizi poskušamo nuditi najboljše po-

goje. Vse paciente rutinsko nameščamo na grelno in razbre-
menilno blazino, da ni možnosti podhladitve in morebitne 
poškodbe tkiva med samim operacijskim posegom. Če je le 
možno pacienta pokrijemo s toplimi rjuhami in pripravljamo 
operativno polje z ogretimi tekočinami. Vse te malenkosti 
vplivajo na boljše počutje pacienta na operacijski mizi.
Če operacija poteka v področni anesteziji, lahko bolnik nepo-
sredno »sodeluje« pri operaciji. Pogosto se zgodi, da se med 
operacijo lahko pogovarja s »svojim« ortopedom. 
Operacijski poseg poteka v aseptičnih pogojih. Za potrebe 
operacije kolkov imamo narejene individualne sete za po-
krivanje operacijskega polja za enkratno uporabo, z vsem 
ostalim pripadajočim materialom. Takšen set vsebuje čez tri-
deset različnih komponent materiala, ki ga med operacijo 
potrebujemo. Ti seti omogočajo, da je priprava na naslednjo 
operacijo možna v zelo kratkem času. Z aseptičnim odpira-
njem vseh posamezno zavitih komponent, ki so v setu, bi ta 
čas zelo podaljšali.

Slika 1: Ortopedska ekipa med operacijo

Proces ortopedske operacije poteka v več fazah in nivojih

Slika 3: Priprava na anestezijo se začne že v predprostoru Slika 2: Predaja pacienta s strani kirurškega oddelka, opera-
cijski ekipi v operacijskem bloku

Slika 4: Nameščanje bolnika na operacijsko mizo in priprava položaja zahtevata posebno skrb. V tem aktivno sodeluje tudi 
ortoped. Ves čas, ko je bolnik v operacijskem bloku, se trudimo ohranjati bolnikovo dostojanstvo in upoštevamo njegove 
posebnosti.
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Slika 5: Operacijski medicinski sestri - »umita« in »neumita« v akciji

Slika 6: Nepogrešljiva anestezijska ekipa z zadovoljnim pacientom

Slika 7: Medtem, ko v operacijski dvorani poteka operativni 
poseg, v substerilizaciji bijemo bitko s časom. Za naslednjo 
operacijo je namreč potrebno imeti spet ves inštrumentarij 
steriliziran in na razpolago.

Čeprav je bila ortopedska dejavnost za ekipo operacijskih 
medicinskih sester nekaj novega, smo izziv sprejele in se v 
kratkem času usposobile za inštrumentiranje vseh vrst pro-
tez. Trenutno vgrajujemo štiri vrste protez. Vsaka ima svoje 
posebnosti in seveda svoj pripadajoči inštrumentarij. Z zna-
njem ortopedskih operacij smo razširile svoj delokrog in ga 
nadgradile. Veseli me, da smo po enem letu ortopedije s 
svojim delom in pristopom postale celo referenca za druge 
bolnišnice, saj imamo po mnenju ortopedske ekipe iz UKC 
Maribor in tudi drugih ustanov, zelo dobro organizacijo dela. 
Prav tako nas firma, ki nam dobavlja dve vrsti protez, pripo-
roča drugim ustanovam, ki ortopedsko dejavnost šele uvaja-
jo, kot referenco.
Zaradi dobre organizacije, standardiziranih postopkov dela, 
dovolj inštrumentarija ter izjemno praktičnega seta za po-
krivanje, lahko naredimo več operacij v enem dnevu, kot bi 
jih sicer. Program lahko teče nemoteno, brez nepotrebnega 
čakanja na inštrumentarij. Hkrati pa imamo dovolj časa, da 
se inštrumentarij pripravi v s skladu s strokovnimi standardi. 
Zaradi svoje specifike je ortopedskemu inštrumentariju po-
trebno nameniti izjemno pozornost pri postopkih čiščenja in 
dezinfekcije. 
»Projekt ortopedija« je dokazal, da se operacijska ekipa lah-
ko sooči s katerimkoli izzivom v operacijskem bloku, pred 
katerega bi nas vodstvo bolnišnice morebiti spet postavilo. 
Dokazale smo, da smo profesionalke na svojem področju, da 
imamo veliko znanja in širine, ki nam omogoča sprejemanje 
novih izzivov. Prav tako si upam trditi, da ne glede na to, 
da delamo v zaprtem območju operacijskega bloka in se ne 
moremo predstaviti navzven, po svojem strokovnem znanju 
in usposobljenosti štrlimo iz povprečja na področju zagotav-
ljanja strokovne in varne zdravstvene nege. 

Tanja Žmauc, glavna inštrumentarka

Slika 8: Zadovoljna ekipa po opravljeni 200 - ti operaciji na Ptuju. Ob tej priložnosti s torto. 
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Vlado Gregorec in Branko Mohorko
sta v lanskem letu kri darovala stotič

Krvodajalstvo je odsev človečnosti, ki 
temelji na načelih prostovoljnosti, brez-
plačnosti in anonimnosti. Vlado Grego-
rec, upokojenec iz Podgorc, redno da-
ruje kri že vse od 1977. leta. Prvič je kri 
daroval dvakrat med služenjem voja-
škega roka. Na vprašanje, z    akaj se je 
odločil za takšno humano dejanje od-
govori, da so zaposleni nekoč v Tovarni 
glinice in aluminija v Kidričevem, kjer je 
do avgusta lani delal kot električar vso 
svojo delovno dobo, množično darovali 
kri in da mu veliko pomeni to, če lah-
ko nekomu pomaga tudi na tak način. 
V zadnjih letih daruje kri trikrat letno. 
Zdravje mu je vedno dobro služilo, zato 
upa, da bo lahko kri še zmeraj daroval, 
čeprav se je v minulem letu upokojil. 
Ima A negativno krvno skupino, ki je 
sicer med manj pogostimi krvnimi sku-
pinami, nekajkrat so ga celo poklicali, 
da nujno potrebujejo kri in vsakokrat se 
je povabilu z veseljem odzval. Ves čas 
je bil tudi aktiven v domači organizaciji 
RK Podgorci. 

Branko Mohorko iz Apač je ravno tako 
kot Vlado Gregorec kri prvič daroval v 
vojski, vse ostale odvzeme pa beleži v 
ptujski bolnišnici. Prihajal je tudi na klic. 
G. Mohorko je zaposlen v Revitalu, kot 
invalid 3. kategorije, po poklicu je klju-
čavničar. K humanemu dejanju dajanja 
krvi ga že vseskozi vodi en in edini mo-

tiv – pomagati drugim. Kri daje štirikrat 
letno, vsake tri mesece. Na ta način 
skrbi tudi za svoje zdravje. Kot pravi, 
sam še krvi ni potreboval, a se zaveda, 
da se tudi to lahko zgodi. V svoji družini 
je za krvodajalstvo navdušil tudi brata 
in sina, nekajkrat pa je kri darovala tudi 
njegova žena. 

Odvzemi krvi se opravljajo ob pone-
deljkih in četrtkih med 7. in 11. uro
»Organizator krvodajalskih akcij je Rde-
či križ. Odvzemi se na transfuzijskem 
oddelku ptujske bolnišnice opravljajo 
ob ponedeljkih in četrtkih med 7. in 
11. uro. Prioritetno se na Rdečem križu 
zavzemamo tudi za to, da pridobivamo 
nove krvodajalce. Preko organizator-
jev krvodajalske dejavnosti v krajevnih 
skupnostih skušamo motivirati mlajšo 
populacijo v srednjih šolah in ostalo de-
lovno populacijo. Brez Taluma in Perut-
nine, dveh največjih ptujskih podjetij, bi 
težko organizirali kakšno krvodajalsko 
akcijo. Žal so se razmere v primerjavi s 
predhodnimi leti spremenile, saj danes 
krvodajalcem lahko ponudimo zgolj en 
prosti dan, vse bonitete so v večini de-
lovnih organizacij (razne olajšave, po-
pust pri prostovoljnem zdravstvenem 
zavarovanju, prednosti pri specialistič-
nih zdravniških pregledih) ukinili, tudi 
zakonodaja je do krvodajalcev mače-
hovska. Današnja družba se premalo 

zaveda, kako pomembni so krvodajal-
ci«, poudarja sekretarka ptujskega Rde-
čega križa, Marjana Cafuta.
 
Moški lahko dajo kri na vsake tri me-
sece, ženske na štiri
Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, 
stari od 18 do 65 let in tehtate naj-
manj 50 kilogramov. Ženske lahko dajo 
kri vsake štiri mesece, moški vsake tri 
mesece. Odstopanja od navedenih po-
gojev lahko izjemoma odobri zdravnik. 
Z namenom, da bi zavarovali tako krvo-
dajalca in njegovo zdravje kot tudi pre-
jemnika pred prenosom bolezni s krv-
jo, ki bi lahko bile za bolnika usodne, 
se pred samim odvzemom upoštevajo 
tudi določene omejitve. 
V primeru pomanjkanja krvi Zavod za 
transfuzijsko medicino Slovenije obve-
sti transfuzijske oddelke bolnišnic, da 
organizirajo dodatne krvodajalske akci-
je. Potreba po krvi se ponavadi poveča 
v poletnih mesecih, ko je tudi več pro-
metnih nesreč. Enota za transfuzijsko 
dejavnost Ptuj, ki deluje pod okriljem 
UKC Maribor dobro pokriva potrebe po 
manjkajoči krvi. Letno se tod opravi 
okrog 3.000 odvzemov, številka pa iz 
leta v leto še raste. 

Bronja Habjanič

Delovni jubilej - januar 2010

Čestitamo!

Simona Žagar - 20 let delovne dobe

Misel meseca

Duša prebiva v očeh.
Latinski izrek

Vlado Gregorec Branko Mohorko

Matic, prvi novorojenček
v letu 2010
Zadnji porod v letu 2009 smo v ptujski 
porodnišnici zabeležili 30. decembra. 
Vesna Košutar iz Ormoža je rodila dekli-
co. Na prvi porod v letu 2010 smo morali 
čakati do 2. januarja zvečer, ko je Mateja 
Rožman iz Markovcev s carskim rezom 
ob 21. uri in 15 minut rodila fantka Mati-
ca, ki se je rodil mesec dni prehitro in je 
bil za starša prijetno presenečenje. 
Že naslednji dan smo zabeležili 5 poro-
dov (3 dečki, 2 deklici). Kot drugi je na 
svet privekal še en deček - Matija, ma-
mica Mateja Sok pa je ravno tako kot 
mama prvorojenca v letu 2010 iz občine 
Markovci. 
Skupno se je v ptujski porodnišnici v letu 
2009 rodilo 934 živorojenih otrok, od 
tega 481 dečkov in 453 deklic, starši pa 
so se razveselili tudi sedmih parov dvoj-
čkov. 
Ptujska bolnišnica že vrsto let ob začetku novega koledarskega leta obdaruje mamico prvorojenega otroka, temu dejanju pa se 
pridružijo tudi nekatera ptujska podjetja. Letos so to Nova ljubljanska banka, Nova kreditna banka Maribor, podjetje Tenzor in 
Pikapolonica. »Veseli smo, da se je v zadnjih nekaj letih povečalo število rojstev, še bolj veseli pa smo, če se otroci rojevajo v naši 
porodnišnici, ki je novorojencem prijazna porodnišnica in če so v njej oboji zdravi in zadovoljni«, pa je ob slavnostnem dogodku 
povedal Robert Čeh, dr. med., spec., direktor bolnišnice.

Darilo Mestne občine Ptuj za prvorojenca
»Tako kot vsako leto, smo se tudi letos odzvali prijaznemu povabilu ptujske bolnišnice. Ob tem tradicionalnem dogodku bi želel 
čestitati tudi kolektivu, ki dnevno skrbi za to, da se v porodnišnici tako mamice kot dojenčki čudovito počutijo«, je ob zdaj že 
svojem tradicionalnem obisku ptujske porodnišnice v začetku novega leta, povedal župan MO Ptuj, dr. Štefan Čelan. Ob tej pri-
ložnosti je v imenu občine mamici prvorojenega dečka v letu 2010 prinesel drobno pozornost in denarno nagrado v višini 250 
evrov.  
 

Bronja Habjanič



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 dela bolnišnice je 
bila v decembru enaka kot v novem-
bru, gledano skozi realizacijo povpre-
čne uteži, ki je znašala 1,23. Povprečna 
realizirana utež za obdobje januar -de-
cember je tudi nekoliko višja in znaša 
1,16 (januar - november 1,15). Dosega-
nje realizacije storitev, glede na načr-
tovan obseg po oddelkih v bolnišnični 
dejavnosti oz. specialističnih ambulan-
tah  je različno in odvisno tudi od na-
ravne dinamike izvajanja storitev po 
posameznih mesecih, ki jo narekujejo 
potrebe prebivalstva oziroma sezonski 
vpliv posameznih bolezni in poškodb.

V decembru je Oddelek internistike 
mesečni plan presegel za 8 % (inter-
nistika 7 % nad planom, internistika 
enodnevna 7 % pod planom, inter-
nistika dnevna 100 % nad mesečnim 
planom, internistika skupaj za obdobje 
I - XII pa 1 % pod planom). Ta oddelek 
je v decembru realiziral 327,48 uteži, 
povprečna utež pa znaša 1,34. Ob tem 
je oddelek presegel planirano mesečno 
neakutno obravnavo za 1 %, realizacijo 
neakutne obravnave za obdobje januar 
-december pa 99 % - no.

Oddelek kirurgije je realiziral 317,65 ute-

ži, s povprečno utežjo 1,66. Kirurgija sku-
paj je dosegla mesečni plan 94 % - no 
(artroskopija 15 % nad mesečnim pla-
nom, hernia 3 % pod mesečnim pla-
nom, laparoskopija, holicistektomija 8 
% pod mesečnim planom, endoproteza 
kolkov 18 % nad mesečnim planom, 
I - XII pa 17 % nad planom. Kirurgija 
skupaj je realizirala letni plan 99 % - 
no. Realizacija neakutne obravnave je 
bila v decembru 72 % pod mesečnim 
planom, v obdobju I - XII pa 15 % nad 
planom.

Oddelek ginekologije je realiziral 14-
9,04 uteži, s povprečno utežjo 0,78. 
Ginekologija skupaj je dosegla meseč-
ni plan 80 % - no (ginekologija 33 % 
pod planom, porodi 14 % pod planom, 
abortusi 7 % pod planom, kiretaže 56 
% pod planom …), ginekologija skupaj 
je presegla letni plan za 5 % . Neakutne 
obravnave ni bilo. 

Pediatrični oddelek je realiziral 64,69 
uteži, s povprečno utežjo 0,74. Pri tem 
je pediatrija dosegla mesečni plan 95 
% - no, pri doječih materah je bila re-
alizacija primerov 54 % pod mesečnim 
planom, realizacija št. NOD pa 77 % pod 
planom. Neakutne obravnave ni bilo.

Okulistika je v novembru izvedla 3 
operacije sive mrene hospitalno (80 % 
pod mesečnim planom, v obdobju I - 
XII pa 100 % - no). Ambulantno, v stan-
dardu za okulistiko je bilo izvedenih še 
30 operacij sive mrene, kar je 27 % pod 
mesečnim planom, za obdobje I - XII pa 
99 % - no. 

Bolnišnica je v decembru realizirala 
skupno 883,93 uteži, pri akutni obra-
vnavi je dosegla mesečno planirano 
realizacijo primerov  93 % - no (v obdo-
bju I - XII  pa 99 % - no), neakutno pa: 
ZN in PO 21 % pod mesečnim planom 
po št.BOD, PBZ pa 54 % nad mesečnim 
planom po št. BOD.
Program po nacionalnem razpisu (68 
endoprotez kolkov in 10 operacij kile) 
je z decembrom  100 % - no realiziran.
Pri specialistični ambulantni dejavnosti 
je realizacija točk v decembru 8 % pod 
mesečnim planom, realizacija obiskov 
pa 17 % pod planom, seveda različno 
po posameznih SA (v obdobju I - XII pa 
2 % nad planom pri točkah, oz. 11 % 
pod planom pri obiskih).

Marjan Aralica
Vodja plansko – analitske službe

Realizacija programa za december 2009


