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Informacijo o aktualni situaciji in poro-
čilo Ministrstva za zdravje o aktivnostih 
v zvezi z obvladovanjem širjenja virusa 
AH1N1 je podala generalna direktori-
ca Direktorata za javno zdravje, Mojca 
Gruntar Činč. Predstavljena sta bila tudi 
dva primera dobrih praks načrtovanja 
pripravljenosti pred pričakovano pan-
demijo gripe. S strani naše bolnišnice 
ga je predstavila Vlasta Ekart Fakin, 
dr. med., spec. anesteziolog, ZOBO, iz 
Bolnišnice Golnik pa Viktorija Tomič, 
dr. med. Sledila je panelna razprava s 
predstavniki ministrstva, Inštituta za 
varovanje zdravja, Infekcijske klinike in 
predstavniki bolnišnic za stike z javnost-
mi, ki morajo tako zaposlene kot tudi 
ostalo zainteresirano javnost objektivno 
obveščati.

Kaj je pandemska gripa?
Aprila 2009 je bil v ZDA odkrit nov virus 
gripe AH1N1, ki se je hitro širil pred-
vsem po Mehiki in ZDA. Zaradi mobil-
nosti prebivalstva in možnosti potovanj 
tudi v najbolj oddaljene kotičke, se je 
v vsega devetih tednih razširil na vse 
celine. Prvi primeri so se v Evropi po-
javili že konec aprila, v Sloveniji pa smo 
ga zabeležili 19. junija 2009. Najprej so 
gripo poimenovali prašičja in pod tem 
imenom se o njej govori in piše tudi da-
nes. Že lep čas spremljamo poročila o 
njenem širjenju v časopisih, na radiu in 
televiziji. Vesti so zanesle med ljudi ve-
liko vznemirjenja in skrbi. Zaradi tega, 
ker je virus gripe nov in nepoznan, ni 
mogoče zanesljivo napovedati vseh 
morebitnih posledic bolezni. Pri nas se 
za zdaj pojavlja v blažji obliki, toda stro-
kovnjaki se bojijo, da bo v hladnejšem 
jesenskem in zimskem času postala bolj 
zahrbtna. V tem primeru lahko v krat-
kem zboli večje število ljudi. Naši zdrav-
niki in njihovi sodelavci so že zdaj na 
novo gripo dobro pripravljeni. Slovenija 
ima dovolj velike zaloge protivirusnih 
zdravil, razpolagamo s 500.000 enota-
mi zdravila Tamiflu in 140.000 enotami

zdravila Relenze. Zagotovili smo si tudi 
dobavo cepiva. Dobavitelji so GlaxoS-
mithKline in Novartis v količini 800.000 
in 500.000 odmerkov. Prve količine pri-
čakujemo od oktobra do januarja 2010, 
nato pa v prvem trimesečju leta 2010 
še dodatne, kar bo zadostovalo za cep-
ljenje do 650.000 ljudi.
Pričakovana stopnja hospitalizacij v Ev-
ropi je med 1 % in 2 %. Izkušnje držav, 
ki niso bile pripravljene kažejo, da okuž-
ba pomeni veliko breme za zdravstveni 
sistem, posebej za bolnišnice. Stopnja 
umrljivosti za Evropo še ni jasna; najza-
nesljivejši podatki iz ZDA kažejo na 0,4 
%, iz EU držav, ki so bile prve prizadete, 
je opazovana stopnja 0,3 %. Cepivo proti 
sezonski gripi ni učinkovito proti AH1N1. 
V Sloveniji smo do 31 .8. 2009 zabeležili 
217 potrjenih primerov okužbe z viru-
som A H1N1. Vsi okuženi so ozdraveli, 
pri vseh je bolezen potekala v blažji ob-
liki. Nihče ni bil hospitaliziran. 
   
Kakšni so bolezenski znaki?
Po do sedaj znanih podatkih lahko pri-
čakujemo, da bodo pogosteje obolevali 
mlajši odrasli. Pri veliki večini poteka 
bolezen v blagi obliki, težji poteki se pri-
čakujejo pri kroničnih bolnikih, majhnih 
otrocih in nosečnicah. Nekatere države 
kot izhodišče za načrtovanje pripravlje-
nosti upoštevajo, da bi utegnilo zboleti 
tudi do 30 % prebivalstva.
Cilj strokovnjakov in zdravstvenih obla-
sti je, da s preventivnimi ukrepi čim bolj 
omejimo širjenje okužbe in zagotovimo 
zdravstveno oskrbo tistim s težjim pote-
kom bolezni. Bolezenski znaki so enaki 
kot pri običajni, sezonski gripi: povišana 
telesna temperatura, mrazenje, suh ka-
šelj, bolečine v žrelu, zamašen nos ali 
izcedek iz nosu, bolečine v mišicah in 
kosteh, glavobol, utrujenost, bruhanje, 
driska. Od običajne sezonske gripe se 
pandemska gripa razlikuje predvsem 
po hitrem širjenju in velikem številu 
obolelih naenkrat. 

Kako se virus pandemske gripe prenaša?
Virus se prenaša enako kot virus se-
zonske gripe – s kužnimi kapljicami, ki 
nastajajo pri kašljanju, kihanju, govor-
jenju, z neposrednim tesnim stikom z 
obolelim, s posrednim stikom preko 
okuženih površin in predmetov (jedilni 
pribor, kozarci, kljuke, telefonske slušal-
ke…).
Kako se lahko zavarujemo pred pan-
demsko gripo?
Najučinkovitejša zaščita je pogosto 
umivanje rok. Ko kašljamo ali kihamo, 
vedno uporabimo papirnati robček, ki 
ga takoj po uporabi varno odvržemo 
v najbližji koš. Tako zagotovimo, da se 
kužne kapljice ne prenašajo. Z rokami 
se ne dotikamo oči, nosu in ust, saj se 
okužba pogosto širi tako, da si z dotika-
njem različnih površin virus sami zane-
semo v telo. Širjenje pandemske gripe 
preprečimo tudi tako, da se izogibamo 
tesnim stikom z že obolelimi. 

Kampanja »Ustavimo gripo«
Slovenija je skupaj z drugimi državami 
EU na pandemijo gripe dobro priprav-
ljena. V okviru obstoječih mehnizmov 
redno sodelujemo z Evropsko komisijo, 
Svetovno zdravstveno organizacijo ter z 
državami članicami, kjer koodiniramo 
ukrepe in ravnanja. Že od aprila 2009 
ravnamo skladno z Načrtom pripravlje-
nosti na pandemijo gripe za področje 
zdravstva, ki ga trenutno dopolnjujemo 
v skladu z novimi spoznanji. Redno se 
sestaja strokovna Koordinacijska skupi-
na za pandemijo gripe pri Ministrstvu 
za zdravje, ki spremlja razvoj situacije 
doma in po svetu in svetuje ministru 
glede izvajanja aktivnosti in ukrepov. 
Ministrstvo za zdravje, IVZ RS in zavo-
di za zdravstveno varstvo spremljajo 
epidemiološko situacijo. Bolnišnice, 
zdravstveni domovi in zavodi za zdrav-
stveno varstvo imajo svoje načrte pri-
pravljenosti, da bodo lahko zagotovili 
oskrbo večjega števila bolnikov s težjim 
potekom bolezni. Na ravni zdravstvenih 
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V ponedeljek, 31. avgusta, je v Ljubljani, v Jakopičevi dvorani Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije potekal posvet na temo načrtovanja pripravljenosti za primer 
gripe. 
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regij potekajo koordinativni sestanki 
med bolnišnicami, zdravstvenimi do-
movi in zavodi za zdravstveno varstvo z 
namenom usklajevanja dela zdravstve-
nih služb. V nekaterih okoljih so že bile 
izvedene vaje pripravljenosti. Ministr-
stvo se redno sestaja z vodstvi bolniš-
nic, zdravstvenih domov in zavodov za 
zdravstveno varstvo. 
9. 9. se je s strani Ministrstva za zdravje 
pričela tudi uradna kampanja pod na-
zivom »Ustavimo gripo«, vsa slovenska 
gospodinjstva pa so prejela zloženke 
s pomembnimi informacijami. Več in-
formacij najdete na spletnem naslovu 
www.ustavimo-gripo.si, za vsa dodat-
na vprašanja pa vam je od 10. do 16. 
ure na voljo še brezplačna telefonska 
številka 080 42 00.

Bronja Habjanič dr. Vlasta Ekart Fakin

Izobraževanje iz ginekološke onkologije
Napredovalni tečaj iz ginekološke endoskopske kirurgije

Od 22. do 24. junija 2009 je na Inšti-
tutu IRCAD (Institut de Recherche con-
tre les Cancers de l'Appareil Digestif) 
v Strasbourgu v Franciji potekal tečaj 
iz laparoskopske ginekološke onko-
loške kirurgije. Udeležilo se ga je 34 
zdravnikov, največ Rusov, sledili so 
Francozi, Avstrijci ter Nemci. Nekaj 
udeležencev je bilo tudi iz Avstralije, 
Čila, Argentine, Irana, Južne Koreje, 
Španije, Belgije, Norveške, Nizozem-
ske, Grčije, Estonije, Portugalske, Veli-
ke Britanije, Turčije, Izraela, Monaka, 
Italije in Slovenije. 

O Inštitutu
Leta 1993 je prof. Jacques Marescaux 
menil, da so v medicini kot znanosti 
na prehodu iz industrijske dobe v infor-
macijsko, potrebne velike spremembe. 
Zato je tudi osnoval in razvil privatni 
inštitut za izboljšanje raziskovanja ra-
kavih bolezni (IRCAD) in razvoj nove 

Manhattnu, pacientka pa v Strasbourgu 
na univerzitetni kliniki. Opravili so  t.i. 
»operation Lindberg«, (laparoskopsko 
holecistektomijo) ter to tudi objavili v 
»Annals of Surgery«. Sam poseg je tra-
jal 45 minut. Tim je štel 40 ljudi. Aprila 
2007 je v univerzitetni kliniki Strass-
bourg prof. Marescaux skupaj s svojim 
timom opravil prvi kirurški poseg brez 
brazgotine – transvaginalno odstra-
nitev žolčnika pri 30 - letni pacientki 
(N.O.T.E.S. holecistektomija).

Organizacija in delovanje inštituta
V pritličju inštituta se nahaja recepcija 
za sprejem in registracijo udeležencev, 
velik prostor z mizami za premore in 
kosila, dva računalnika z dostopom do 
svetovnega spleta ter dve sodobno teh-
nično opremljeni predavalnici. V prvem 
nadstropju se nahaja raziskovalni center 
za rakave bolezni. V drugem nadstropju 
je tim doktorjev in računalničarjev, kjer 

računalniške tehnologije na področju 
medicine (EITS – European Institute of 
TeleSurgery). 
Inštitut IRCAD/EITS se razprostira na 
8.000 kvadratnih metrih površine in 
je letno sposoben sprejeti čez 3.000 
kirurgov različnih kirurških strok (sploš-
na kirurgija, urologija, abdominalna ki-
rurgija, kolorektalna kirurgija, otroška 
kirurgija, ginekološka kirurgija ter t.i. 
N.O.T.E.S. – Natural Orifice Transluminal
Endoscopic Surgery). Z več kot 2.000 
mednarodno objavljenih publikacij, je 
danes IRCAD/EITS svetovno priznan 
center za laparoskopsko kirurgijo. No-
vembra 2005 je IRCAD odprl še en tre-
ning center v Hong Kongu pod imenom 
ASIA - IRCAD Taiwan (Asian Institute of 
TeleSurgery).
Septembra 2001 je kirurški tim iz IR-
CAD/EITS kot prvi v svetu operiral čez 
atlantski ocean s pomočjo robota, ki 
se je nahajal v New Yorku v bloku na 



urejajo internetno stran www.web-
surg.com, na kateri se nahajajo video 
posnetki različnih laparoskopskih ope-
racij različnih kirurških strok. V tretjem 
nadstropju je t.i. laboratorijska enota, 
ki je v celoti opremljena s 17 operacij-
skimi mizami, laparoskopskimi inštru-
menti podjetja Karl Storz, vse z HD mo-
nitorji, kjer smo trenirali na t.i. »small 
pigs« do 25 kg, ki so bili intubirani in 
sterilno pokriti. V istem nadstropju so 
bile garderobe in prostor za odmor.

Tečaj
Direktor in vodja tečaja je bil prof. A. 
Wattiez. Predavali so naslednji preda-
vatelji: M. Canis, E. Leblanc, F. Lecuru in 
C. Pomel iz Francije, P. George in F. Kri-
delka iz Belgije ter F. Osorio iz Portugal-
ske. Začeli smo v ponedeljek, 22. junija, 
s predavanji o osnovah laparoskopske 
kirurgije, anatomije bezgavk v mali 
medenici ter anatomije retroperitoneja 
z laparoskopskim pristopom. Po pavzi 
so sledila predavanja o vlogi paraaort-
ne staging limfadenektomije pri napre-
dovalem raku materničnega vratu ter 

dve predavanji na temo ali laparosko-
pija lahko izboljša preživetje pacientk z 
rakom. Po kosilu na inštitutu, smo se 
ponovno zbrali v predavalnici, kjer smo 
poslušali predavanje o vlogi staging 
limfadenektomije pri raku maternične 
sluznice, in kjer so nam pokazali teh-
niko laparoskopskega vozlanja šivov. 
Nato smo se odpravili v laboratorijsko 
enoto, kjer smo se preoblekli in po pa-

rih zavzeli operacijsko mizo, označeno 
z našimi imeni. Sam sem imel za par 
doktorja iz Argentine in nadzornega 
doktorja iz klinike v Strasbourgu. Naj-
prej smo morali narediti nefrektomijo, 
nato histerektomijo, umetno smo po-
škodovali sečni mehur in ga nato zašili. 
Po končanih operacijah je sledil organi-
ziran prevoz do hotela.
Drugi  dan smo si ogledali prenos ope-
racije v živo, in sicer laparoskopske 
histerektomije - raka maternične sluz-
nice. Po uvajanju optike se je izkazalo, 
da gre tudi za rak jajčnikov, stadija IIIC, 
zato so naredili konverzijo v laparoto-
mijo. Sledila so predavanja o franco-
skih in nemških izkušnjah z radikalno 
laparoskopsko odstranitvijo maternice 
ter o tehniki, rezultatih in indikacijah 
za radikalno trahelektomijo. Po kosilu 
smo v laboratorijski enoti nadaljevali 
s treningom na intubiranih svinjah. V 
sredo so nam pokazali tehnike ekstra 
oz. intraperitonealnega laparoskopske-
ga pristopa, nato pa smo si ogledali 
operacijo v živo, in sicer histerektomijo 
z limfadenektomijo. V popoldanskem 

sklopu predavanj smo poslušali o izbiri 
pacientk za laparoskopijo pri napredo-
valem raku jajčnikov; o pomenu »senti-
nel node« pri raku materničnega vratu; 
o laparoskopskem pristopu pri mejno 
malignih tumorjih jajčnikov; o obravna-
vi suspektnih tvorb jajčnikov ter si nato 
še ogledali laparoskopsko pelvično ek-
zenteracijo. Na koncu tečaja je sledila 
svečana podelitev certifikatov. Tečaju

so namenili 18 izobraževalnih točk. 

Zaključek
Po zbranih podatkih glavne tajnice 
prof. Wattiez-a, se je različnih tečajev 
laparoskopske kirurgije v Strasbourgu 
do sedaj udeležilo 34 kirurgov iz Slo-
venije. Le jaz sem bil udeleženec tečaja 
kot ginekolog – onkolog, zato menim, 
da se morajo vsi ginekologi, ki se želijo 
resnično ukvarjati z ginekološko onko-
logijo, udeležiti tega tečaja, kjer bodo 
ne samo pridobili veliko znanja, pač pa 
tudi sklenili veliko novih poznanstev. 
Tečaj je omejen na 34 ljudi. Do kon-
ca leta so tečaji zapolnjeni. Tisti, ki se 
želijo prijaviti za leto 2010, pa naj po-
gledajo internetni naslov www.ircad.fr. 
Vsekakor pa bomo tudi mi začeli dela-
ti laparoskopske radikalne operacije v 
SB Ptuj, potem, ko bomo nabavili za to 
potrebno opremo. Ob tej priložnosti bi 
se rad zahvalil mojim kolegom in di-
rektorju SB Ptuj za nesebično podporo 
v mojem štiriletnem izobraževanju iz  
ginekološke onkologije.

asist. Dejan Ognjenovik,
dr. med. spec.

dr. Dejan Ognjenovik
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S pohvalo pa moram pričeti nekaj me-
secev pred rojstvom. 

V materinsko šolo sem hodila k babi-
ci Petri in babici Angeli Forštnarič, ki 
organizirata srečanja vsak teden. Za to 
materinsko šolo sem se odločila, ker 
sta babici, ki predavata na materinski 
šoli. Nosečnica, ki pride v direkten stik 
z osebami, ki jo bodo kasneje sprejele 
v porodnišnici, je mirnejša in bolj za-
upljiva. Strah pred porodom je manjši, 
saj ve, da je tam nekdo, na kogar se 
lahko obrne in zanese. Hkrati babica 
spozna nosečnico in ve, kakšne sposo-
bnosti ima nosečnica. Predavanja babic 
spremlja še telovadba za nosečnice, na 
katerih babica spozna nosečnico in vidi 
njene psihofizične sposobnosti. Tako

lahko nosečnico z nasveti bolje vodi k 
lažjemu porodu. Navdušena sem bila 
nad možnostjo, da sem si porodne sobe 
pred porodom lahko ogledala. Tudi to je 
pripomoglo, da sem si porod že vnaprej 
lažje predstavljala in da mi prostori niso 
bili tuji ter neprijetni. Babica Angela mi 
je tudi dala CD z naslovom Smejoči po-
rod, katerega sem vsakodnevno doma 
poslušala in se tako pripravljala na po-
rod. Nisem pričakovala, da mi bodo ba-
bice šle toliko nasproti pri bodočem po-
rodu ter da dajejo tako velik poudarek 
na alternativnih in čustvenih postopkih 
(babica Ana Španinger). 
Če povzamem: priprave na porod skupaj 
z babicami so pripomogle, da je strah 
oziroma trema pred porodom sicer ob-
stajala, a porod sem si lahko predstav-

ljala, vedela sem kam bom šla in kaj se 
bo zgodilo in kar je bistveno –  s kom 
se bo zgodilo. Ob porodu pa sem imela 
še veliko srečo, da sem ravno naletela 
na izmeno, v kateri je delala babica An-
gela, prisotnost katere me je nepopisno 
pomirila. Zaupala sem ji! Zraven je bila 
še ena blontna babica, katere imena pa 
žal ne vem. Spodbujam idejo, ki je šele 
v zasnovi, da si nosečnica lahko izbere 
babico. Vsi smo ljudje, nosečnica pa je 
v trenutku poroda odvisna od drugih in 
od vtisov ter čustev, ki jih nosi v sebi. 
Energijo za porod črpa iz sebe, okolice 
ter ljudi, ki jo spremljajo, zato je vsa 
predpriprava, vzdušje, poznavanje ljudi 
in prostorov ter orodij izrednega pome-
na. HVALA ZA VSO POMOČ!!!         
Ker sem želela roditi čepe in čim dlje 
zdržati na nogah, je edino, kar sem po-
grešala trikotnik   (kot so nad bolniškimi 
posteljami – le vpet iz stropa ) za pri-
jemanje nad porodno posteljo.
Na žalost je po porodu prišlo do kompli-
kacij. Kljub nočni uri so zame zelo dobro 
poskrbeli, tako sestre kot ginekolog dr. 
Ognjenovik. Izgubila sem veliko krvi, 
zato sem prisotnim povzročila kakšen 
sivi las na glavi. Vsi so se umirjeno z 
mano pogovarjali in mi prigovarjali. 
Opazila sem, da so bili v skrbeh, čerav-
no so se močno trudili to prikriti. Kljub 
močnemu anestezijskemu koktejlu, so 
bili potrpežljivi. Dr Ognjenovik je celo še 
dopoldan prišel pogledat, kako se po-
čutim, najverjetneje takrat ni več delal, 
saj je imel nočno. 
Tudi na oddelku nimam nobene pri-
pombe. Sestre so izredno prijazne, 
pripravljene pomagati in polne do-
bre volje. Tudi šalijo se rade. Mož me 
je lahko obiskal kadarkoli, kar je v teh 

Pohvala osebju Porodnišnice Ptuj

Spoštovani!

V noči na 14. januar 2009 se mi je v Porodnišnici Ptuj spremenilo življenje. Ro-
dila se je moja predraga prvorojenka Martina Marina Ajster. Dolgo pričakovan 
otrok je prinesel veliko veselja in sreče v moje srce in izpopolnil moj vsakdan. 
Kar naenkrat je moje življenje dobilo večji smisel. Odločitve, ki jih odslej spre-
jemam, pa imajo sedaj večjo težo. Ker sem že mačeha, je želja po otroku bila 
izrazita, saj sedaj nisem le začasna mama, temveč čisto prava mama.

Moja mala punčka je sedaj dopolnila pol leta in ob tej priložnosti bi se rada
ZAHVALILA CELOTNEMU OSEBJU PORODNIŠNICE PTUJ.



Delovni jubuleji - čestitamo!
September 2009:

Marjeta Kocuvan (20 let delovne dobe)

Jožica Štuhec (30 let delovne dobe)

Janko Kodrič (30 let delovne dobe)

Andjelo Maračič, dr. med. (30 let delovne dobe)

Jelka Petek (30 let delovne dobe)

trenutkih zelo lepa gesta. Sestre so bile 
pravzaprav vesele vseh obiskov in so se 
pogosto tudi z njimi šalile. 
Moja pripomba na oddelku je namenje-
na le prehrani, ki je bila na zelo nizki 
kvalitetni ravni in neprilagojena za do-
ječe matere. Prednjači kupljena hrana 
pred pripravljeno hrano. Zagotovo je 
prehrana za celotno bolnišnico velik fi-
nančni zalogaj, a kot strastni hobi kuhar 
sem mnenja, da se da marsikaj narediti 
z nizkimi stroški in majhnim številom 
osebja. Seveda pa je potrebno investi-
rati v vsaj enega zelo dobrega kuharja.    
Nikakor pa ne morem, da ne bi ome-
nila še čistilnega osebja, ki je vedno 
prijazno ter nasmejano. Poslovno se 
ukvarjam s turizmom, kjer je veliko-
krat težava čistilno osebje navaditi, da 
glasno in prijazno pozdravljajo goste. V 
Splošni bolnišnici Ptuj pa to ni težava. 

Čistilke ne samo, da lepo pozdravljajo, 
točno vedo, kdaj kdo odide. Zelo sem 
se nasmejala, ko mi je čistilka rekla na-
svidenje: ''Lep pozdrav, lepo se imejte, 
pa pridite še kaj!'' V porodnišnico ne pri-
demo ravno pogosto v življenju, a želja 
in način, kako je bilo voščilo izrečeno, je 
bilo čudovito.  
Velika pohvala pa gre tudi patronaž-
ni službi, ki se je prav tako izredno 
potrudila. Zame in za mojo deklico je 
bila zadolžena Nataša Panikvar, ki je 
čudovita oseba. Pomagala mi je z na-
sveti, se pogovorila z mano in možem. 
Z mojo deklico pa je vedno ravnala kot 
z malo princesko. Nekaj dni po odpustu 
iz porodnišnice sem se morala soočiti s 
težavami pri dojenju. To me je psihično 
hudo prizadelo in tudi tukaj sem lahko 
kadarkoli poklicala Natašo. Kadar pa je 
bila pri nas, se je vedno posebej posve-

tila le meni. Nadvse pa se zahvaljujem 
še za posebno pomoč, preden je moja 
deklica prešla na trdo prehrano.

Martina Marina pridno raste. Jaz sem 
zadovoljna in na Splošno bolnišnico 
Ptuj imam zelo dober spomin. Celo-
tnemu osebju želim veliko uspehov 
tudi v prihodnje. Vsem se zahvaljujem 
za izrazito prijaznost. Pohvali se pri-
družuje tudi moj mož in seveda mala 
Martina Marina. 

Julij, 2009
Martina Ajster

Lovrenc na Dravskem polju 128/c
2324 Lovrenc na Dr. polju

Zahvala anesteziologinjam
Ginekologi se zahvaljujemo vsem anesteziologinjam, ki so nese-
bično pomagale naši pacientki, g. Mohorko v šok sobi. 

Ginekologi SB dr. Jožeta Potrča Ptuj

Misel meseca

»Ne verjemite besedam, ne svojim, ne tujim;
verjemite samo svojim in tujim delom.«

Tolstoj



Glasilo Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

Vsak dan se zgodi kaj novega, nas pre-
seneti, zahteva od nas nove odločitve in 
drugačna ravnanja. Ob tem pa smo pol-
ni občutkov, da teče življenje po ustalje-
nih tirnicah. V službi se soočamo s spre-
membami, ki postajajo naša stalnica. 
Ne moremo se jim izogniti, pa če bi to 
še kako radi. Vedno več zaposlenih pa 
se zaveda potrebe po športnih aktivno-
stih in prav je, da jih lahko izkoristimo 
tudi v dobro naše bolnišnice, zato smo 
se udeležili 4. športnih iger slovenskih 
bolnišnic, ki so potekale v Portorožu 28. 
in 29. 08. 2009.
Morje, sonce, obala, imenitna družba, 
dobra tekma…..kaj si lahko športnik po 
duši želi lepšega v avgustu? V Portorožu 
smo doživeli prijazen sprejem, priprav-
ljena so bila športna igrišča, pričakali 
so nas organizatorji, sodniki…. Kljub 
temu, da sodimo med manjše sloven-
ske bolnišnice, se nas je za sodelovanje 
na športnih igrah zbralo šestnajst, tek-
movali pa smo v različnih disciplinah. 

Tekmovali smo s srcem in mislijo: vsaka 
točka je dragocena. Sodelovali smo v 
malem nogometu, košarki, odbojki na 
mivki, tenisu, streljanju z lasersko pu-
ško, pikadu, badmintonu, namiznem te-
nisu in družabnih igrah. Večina je sode-
lovala v več panogah, zaradi naše malo 
številčnosti pa nam je to na trenutke le 
s težavo uspevalo, saj nismo uspeli pre-
lisičiti zakona fizike: biti na dveh koncih
hkrati. Z dobro voljo in popustljivostjo 
sodnikov nam je skoraj uspelo… Tudi 
mi smo bili uspešni in sicer smo zase-
dli prvo mesto v pikadu – Miran Muhič, 
Suzana Klampfer je zasedla tretje me-
sto v tenisu, v družabnih igrah smo v 
vlečenju vrvi zasedli drugo mesto in še 
nekaj ostalih zelo dobrih uvrstitev, tako 
da smo se skupno uvrstili na enajsto 
mesto izmed enaindvajsetih ekip, kar 
je glede na majhno število udeležencev 
dober rezultat, saj se je točkovalo vsa-
kega udeleženca.
Organizator je odlično poskrbel za nado-

meščanje izgubljene tekočine in hrane. 
Nekateri smo pregreta telesa poskušali 
ohladiti kar v morju - pa ni bilo kaj do-
sti uspeha, ampak kljub vsemu dovolj 
za osvežitev in koncentracijo energije 
za nepozabni sobotni večer s Slavkom 
Ivančičem. 
Zahvala organizatorju za čudovito iz-
peljane igre v prečudovitem okolju in 
našemu direktorju, ki nam je dovolil 
udeležbo.

Daj vsakemu dnevu možnost, da bo 
najlepši v tvojem življenju.
 

»M. Twain«

Pomočnik direktorja
za finančne zadeve

Boris Kmetec

Športne igre slovenskih bolnišnic



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

Obvestilo zaposlenim
Prometni režim v času izgradnje krožišča na Potrčevi cesti

V sklopu rekonstrukcije Potrčeve ceste, je v teku priprava na izgradnjo krožišča pred Splošno bolnišni-
co Ptuj, vsled česar bo v času od 3. 9. 2009 do predvidoma 3. 12. 2009 oz. do zaključka navedenih 
del, veljal nov prometni režim dostopa do in odhoda iz Splošne bolnišnice Ptuj.
Vse zaposlene obveščamo, da bo v navedenem času promet potekal enosmerno, pri čemer bo 
dovoz v Splošno bolnišnico Ptuj iz Potrčeve ceste, dočim bo izvoz iz Splošne bolnišnice Ptuj pote-
kal preko parkirišča na Rimski ploščadi (ob Zdravstvenem domu Ptuj).
Zaradi zagotovitve nemotenega poteka prometa vse zaposlene naprošamo, da upoštevate navedeni 
prometni režim in ne parkirate na pločnikih in nedovoljenih mestih. 

Namestnik direktorja
Aleksander Voda, univ.dipl.prav.

Realizacija programa dela bolnišnice je bila v avgustu, gle-
de na poletni mesec (dopusti), dokaj ugodna, saj je zna-
šala povprečna realizirana utež za obdobje januar - avgust 
t.l. 1,15, kar pomeni v primerjavi s prejšnjim poročilom 
rahlo znižanje povprečne uteži in sicer za 0,03. Povprečna 
utež bolnišnice znaša v avgustu 1,08. Povprečna realizira-
na utež je v letu 2008 znašala 1,06.
Doseganje realizacije storitev, glede na načrtovan obseg 
po oddelkih v bolnišnični dejavnosti oz. specialističnih am-
bulantah 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 avgustu je Oddelek internistike mesečni plan dosegel 
skupaj 86 % (internistika 21 % pod planom, internistika 
enodnevna 4 % pod planom, internistika dnevna ni imela 
realizacije). Ta oddelek je v avgustu realiziral 241,37 uteži, 
povprečna utež pa znaša 1,22. Ob tem je oddelek dosegel 
planirano mesečno neakutno obravnavo 87 % - no.
Oddelek kirurgije je realiziral 259,70 uteži, s povprečno 
utežjo 1,28. Kirurgija skupaj je dosegla mesečni plan 100 
% - no (artroskopija 8 % nad mesečnim planom, hernia 
4 % nad planom, laparoskopija, holicistektomija 3 % nad 
mesečnim planom, endoproteza kolkov 88 % pod meseč-
nim planom - brez realizacije po nacionalnem programu, 

ostala kirurgija 7 % nad planom). Realizacija neakutne ob-
ravnave je bila 10 % nad planom.
Oddelek ginekologije je realiziral 151,02 uteži, s povpre-
čno utežjo 0,74. Ginekologija skupaj je dosegla mesečni 
plan 88%-no (ginekologija 32% pod planom, porodi 41% 
nad planom, abortusi 64 % pod planom, kiretaže 42% pod 
planom …). Neakutne obravnave ni bilo. 
Pediatrični oddelek je realiziral 56,83 uteži, s povprečno 
utežjo 0,89. Pri tem je pediatrija realizirala mesečni plan 
70 % - no, pri doječih materah je bila realizacija primerov 
36 % pod planom, realizacija št. NOD pa 49 % pod planom. 
Neakutne obravnave ni bilo.
Okulistika je v avgustu izvedla skupaj 43 operacij sive 
mrene (4 % nad planom) ambulantno, v standardu za 
okulistiko. 
Bolnišnica je realizirala skupno 723,68 uteži, pri akutni ob-
ravnavi je dosegla mesečno planirano realizacijo primerov 
87 % - no (v obdobju I-VIII pa 1 % nad planom ), neakutno 
pa: ZN in PO 6 % pod mesečnim planom, PBZ pa 13 % nad 
mes. planom po št. BOD.
Pri ambulantni dejavnosti je realizacija točk, kakor tudi 
realizacija obiskov 15 % pod mesečnim planom, seveda 
različno po posameznih SA.

Marjan Aralica

Realizacija programa
za avgust 2009


