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Glasilo Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

Trošiti v okviru svojih zmožnosti, je zdra-
vo življenjsko načelo, ki pa je dandanes 
precej izgubilo svoj pomen. Potroš¬ni-
štvo pač potrebuje za svoj obstoj kupce, 
ne glede na to, koliko imajo trenutno 
v žepu, ali če sploh kaj imajo. Vendar 
je to že druga zgodba. Če se vrnemo 
k zdravemu življenjskemu načelu, naši 
bolnišnici in denarju, mora biti jasno 
in razumljivo, da je bolnišnica preve-
lik in preobčutljiv subjekt, da bi svoje 
finančne zadeve prepustila trenutnim
potrebam in željam, ki jih zelo težko 
zmanjka. 
Koliko lahko potrošimo in za kaj, je vna-
prej natančno predvideno s Finančnim 
načrtom SB Ptuj, ki ga vsako leto spre-
jema nadzorni organ bolnišnice, t.j. Svet 
zavoda SB Ptuj. V letošnjem Finančnem 
načrtu je veliko več denarja namenje-
nega za investicije, kot v prejšnjih letih. 
Tako kakor druga leta, tudi za leto 2009 
naš Finančni načrt predvideva izravna-
vo odhodkov s prihodki, se pravi potro-
šiti toliko, kolikor imamo razpoložljivih 
sredstev. Razpoložljiva sredstva v veli-
ki meri (95 %) predstavlja prihodek s 
strani ZZZS, ki ga določa medsebojna 
pogodba. V njej je v osnovi določeno, 
kakšen program obsega dela je potreb-
no opraviti ter koliko je vreden. 
Skupna vsota finančnih sredstev, s kate-

rimi SB Ptuj razpolaga v letu 2009, se-
veda če opravi zastavljen obseg dela, je 
cca 22 mio EUR. V prvih dveh mesecih 
letošnjega leta smo poslovali s sredstvi 
v višini cca 4 mio EUR. Številke kažejo, 
da smo v obdobju od januarja do febru-
arja 2009 poslovali pozitivno, vendar v 
mesecu februarja že slabše kot v me-
secu januarju. Gre za vmesni rezultat, 
oceno poslovanja, ki pa vendarle odra-
ža določene negativne težnje. Glede na 
trenutne gospodarske razmere in aktu-
alno gospodarsko krizo, ki se bo vseka-
kor dotaknila tudi javnega sektorja, pa 
se lahko stanje hitro poslabša. Sam re-
zultat v prvih dveh mesecih relativno ni 
problematičen, lahko pa postane, če bi 
se z enakim ali še večjim tempom po-
večeval trend kot v prvih dveh mesecih. 
Negativno poslovanje bi namreč v skla-
du s sprejeto finančno politiko bol¬niš-
nice pomenilo zmanjševanje sredstev 
za investicije, torej za razvoj. Vemo, da 
je razvoj - predvsem nabava sodobnih 
medicinskih aparatur, ključnega pome-
na za nadaljnji obstoj bolnišnice v ob-
segu, kot ga ima danes. Zato je nujno 
potrebno iskati možnosti za zmanjševa-
nje stroškov oz. iskati vire novih, večjih 
prihodkov. Novih virov prihodkov, ki jih 
išče vodstvo bolnišnice, ni možno pri-
dobiti jutri. Danes in jutri pa je možno 

na vseh področjih delovanja bolnišnice 
poiskati notranje rezerve, ki bodo omo-
gočale poslovanje v trenutnih finančnih
okvirih. In spet smo na začetku zgodbe 
– trošiti v okviru svojih zmožnosti. 
Jasno opredeljeno poslanstvo in vizija s 
strateškim razvojem Splošne bolnišnice 
Ptuj sta nujno potrebna, saj je zavod živ 
organizem, vpet v okolje in čas ter se 
odziva na vplive zunanjega in notranje-
ga kontrolnega okolja. Njeno poslan-
stvo in strateški razvojni cilji, jo utrjujejo 
navznoter in jo umeščajo v širši druž-
beni prostor. Dinamičen je tudi časovni 
okvir. Preteklost je več ali manj znana, 
prihodnost je v naših željah, ciljih in sa-
njah; največji problem je sedanjost, ki 
jo moramo s procesom strateškega pla-
niranja umestiti v časovni okvir, da bo 
dinamična komponenta, ki bo povezo-
vala preteklost in prihodnost.
Za kakovosten razvoj je nujno potrebno 
ves čas ocenjevati: pot po kateri hodi-
mo, prostor in čas, vodenje in samo-
kritično disciplino, ki nastavlja ogledalo 
našim dejanjem.

Pomočnik direktorja
za finančne zadeve                                                                     

Boris Kmetec

sester, sodelujemo tudi kot donorska 
bolnišnica v programu transplantacije 
organov. Veliko pozornost namenjamo 
tudi spremljanju in nadzoru bolnišničnih 
okužb ter ukrepom za njihovo prepreče-
vanje in moram poudariti, da imamo na 
našem oddelku zelo majhno pojavnost 
okužb z bakterijami, odpornimi na več 
antibiotikov. V lanskem letu smo zabe-
ležili le en primer okužbe z MRSA in štiri 
primere okužb z bakterijami, nosilkami 
ESBL, pa še te smo uspešno izolirali in 
ne beležimo prenosov znotraj oddelka.

ANESTEZIJA 
Letno anesteziramo okoli 2.500 bolni-
kov in anestezije izvajamo s pomočjo 
sodobnih anestezijskih aparatov. Več-
inoma izvajamo splošne anestezije, pri-
bližno 5% pa je tudi regionalnih, večina 

subarahnoidnih. Anestezije izvajamo 
pri bolnikih za različne operacije, ki so 
v domeni splošnih kirurgov in gineko-
logov, zadnje leto pa anesteziramo tudi 
pri ortopedskih operacijah. 

ZDRAVLJENJE BOLEČIN
Številne študije doma in v svetu dokazu-
jejo, da je lajšanje bolečine, tako akut-
ne kot kronične, še vedno nezadostno. 
Temu problemu smo na našem oddel-
ku začeli posvečati veliko pozornost že 
pred leti. 1. julija 1992 smo pričeli z de-
lom v  ambulanti za zdravljenje bolečin 
(PBA). Deseto obletnico uspešnega de-
lovanja ambulante smo proslavili 6. ju-
nija 2002 z organizacijo Mini satelitske-
ga simpozija o paliativni oskrbi bolnika, 
na katerem so poleg domačih sodelo-
vali tudi priznani predavatelji iz tujine. 

Naša strokovna spoznanja predstavlja-
mo tudi v različnih strokovnih revijah in 
na simpozijih, kongresih. Od leta 2002 
smo našo dejavnost razširili tudi zno-
traj bolnišnice, kjer smo organizirali t.i. 
»pain servis«, preko katerega skušamo 
doseči in obvladati akutno in kronično 
bolečino pri bolnikih na vseh oddelkih 
bolnišnice. Skrb posvečamo tudi lajša-
nju porodne bolečine, bolj kot epidural-
no, izvajamo sistemsko analgezijo z re-
mifentanilom ob bolečih popadkih. S to 
obliko analgezije, morajo biti porodnice 
seznanjene že pred porodom, ko pod-
pišejo pisni pristanek, mi pa to t.i. PCA 
analgezijo vodimo po skrbno izdelanem 
protokolu.

prim. Majda Šarman,
dr. med., spec. anesteziologije

Poslovanje bolnišnice v prvih dveh
mesecih letošnjega leta

celotne bolnišnice, ne glede na to, ka-
teremu oddelku pripadajo.
Novembra 1968 je pričela enota po-
skusno obratovati in leto 1969 je prvo 
leto oddelka kot celote. Tako letos sla-
vimo 40 – letnico obstoja našega od-
delka.
Strokovno znanje in sposobnost urav-
navanja življenjsko pomembnih funkcij, 
postavljata anesteziologe v osrednjo 
vlogo pri izvajanju intenzivne terapije in 
oživljanja. Za zdravljenje kritično bolnih 
imamo na voljo 10 postelj, 4 od teh pa 
so namenjene zdravljenju najtežjih, živ-
ljenjsko ogroženih bolnikov. Imamo tudi 

4 ventilatorje za umetno predihavanje, 
ki ustrezajo sodobnim zahtevam zdrav-
ljenja dihalne stiske. Vseh 10 postelj je 
opremljenih s sodobnimi EKG monitor-
ji za nadzor življenjskih funkcij. Osebje 
oddelka, ki šteje ob 5 anesteziologinjah 
še 14 diplomiranih in višjih medicinskih 
sester ter 13 srednjih medicinskih se-
ster, izvaja intenzivno terapijo in nego 
težkih kirurških bolnikov pred in po 
operativnem posegu ter pri življenjsko 
ogroženih internističnih bolnikih, kjer 
zdravljenje vodijo internisti. 
Zaradi dobre opremljenosti in strokov-
nosti naših zaposlenih zdravnikov in 

Začetek dela na intenzivnem oddelku, 
ali kot se imenuje danes – na oddelku 
za intenzivno terapijo, nego in aneste-
zijo, sega v šestdeseta leta prejšnjega 
stoletja. Natančneje, maja leta 1968, je 
bil po sklepu tedanjega sveta bolnišnice 
odprt samostojni oddelek za intenzivno 
nego in anestezijo. V tem času je bil to 
tretji samostojni oddelek za intenzivno 
terapijo v Sloveniji, takoj za Mariborom 
in Celjem. Že takrat je bil oddelek osno-
van kot centralna intenzivna enota in-
terdisciplinarnega tipa in v takšni obliki 
deluje še danes. To pomeni, da se tukaj 
zdravijo življenjsko ogroženi bolniki iz 

40 let Oddelka za intenzivno
terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečin

Oddelek za laboratorijsko diagnostiko 
Splošne bolnišnice Ptuj, je v slovenskem 
prostoru od nekdaj veljal za napreden 
laboratorij, kjer se laboratorijske pre-
iskave opravljajo na visoki kakovostni 
ravni. Hiter razvoj laboratorijske medici-
ne v zadnjih petnajstih letih je zahteval 
preusmeritev laboratorija iz »ročne teh-
nike« na analizatorje. Na analizatorjih 
je analiza posameznih parametrov hi-
trejša in spekter preiskav večji, vendar 
je za vse to potrebna večja kontrola nad 
delovnim procesom, da je zagotovljena 
kakovost laboratorijskih storitev. 
Zato se je tudi na področju laboratorijske 
medicine pojavila potreba po vpeljeva-
nju primernih standardov kakovosti, ki 
omogočajo večji nadzor nad delovnim 
procesom v laboratoriju in s tem ohra-
njanje visoke ravni kakovosti laborato-
rijskih storitev.
Tudi na Oddelku za laboratorijsko dia-
gnostiko smo se v začetku leta 2008 
spustili v boj za pripravo vse potreb-
ne dokumentacije, ki je neobhodna za 
vpeljavo določenega standarda. Prva 
stopnička na dolgi poti je seveda šola-
nje kadrov, kajti brez potrebnega znanja 
so vse nadaljnje stopnice nepremaglji-
ve. 
Osnova vsega je standard kakovosti ISO 
9001:2008. V Sloveniji za šolanje ka-

drov skrbita dve certifikacijski hiši, SIQ
in Bureau Veritas. Na Oddelku za labo-
ratorijsko diagnostiko smo se odločili za 
Bureau Veritas in v začetku leta 2008 
izpeljali šolanje prvih kadrov, ki so pri-
dobili naziv notranji presojevalec za ISO 
9001:2008. Po končanem šolanju se je 
pravo delo komaj pričelo. Skozi celotno 
leto 2008 in v začetku leta 2009 je po-
tekala priprava dokumentacije. Poleg 
tega  je bila potrebna delna reorgani-
zacija dela v laboratoriju, s čimer smo 
zagotovili večji nadzor nad delom. De-
lovno ekipo oddelka sta obogatili dve 
novi sodelavki, vključili smo se v dodat-
ne zunanje kontrole kakovosti, ki nam 
omogočajo primerljivost našega oddel-
ka z drugimi laboratoriji doma in v tu-
jini in dokončno vzpostavili elektronsko 
naročanje laboratorijskih preiskav. Vse 
to je bilo potrebno, če smo hoteli zago-
toviti kriterijem, ki jih določa standard 
ISO 9001:2008.
Za pripravo laboratorija na certifikaci-
jo po standardu ISO 9001:2008 je po-
trebno sodelovanje tudi drugih služb v 
SB Ptuj. Bolnišnična lekarna, nabavna 
služba, kadrovska služba, računalniški 
center so le ene od teh in ker je za vse 
to potrebno določeno znanje, smo se 
skupaj z vodstvom bolnišnice odločili, 
da izpeljemo dodatno šolanje za nove 

notranje presojevalce standarda ISO 90-
01:2008 kar v naši hiši. Šolanje za notra-
nje presojevalce je potekalo 27. 3. in 28. 
3. v sejni sobi bolnišnice in zadnji dan 
je udeležence tečaja čakal še izpit. Vsi, 
ki so se šolanja udeležili, so izpit tudi 
uspešno opravili in tako smo v bolnišni-
ci bogatejši za 19 novih notranjih preso-
jevalcev standarda ISO 9001:2008.
Najtežji del naloge je za nami. V me-
secu maju nas čaka predcertifikacijska
in  nato v začetku meseca junija še 
certifikacijska presoja po standardu ISO
9001:2008. Vsi skupaj držimo pesti, da 
jo bomo uspešno prestali in tako v Slo-
veniji kot prvi laboratorij, samostojen in 
ne kot celotni javni zavod, pridobili cer-
tifikat kakovosti ISO 9001:2008.
Vse to ne bi bilo mogoče brez podpore 
vodstva bolnišnice, ki je omogočilo iz-
peljavo projekta ISO 9001:2008 in vseh 
ostalih zaposlenih v bolnišnici, ki so ka-
korkoli pripomogli k uresničitvi našega 
cilja. Zato najlepša hvala vsem in držite 
pesti 2. junija, na dan D, ko bodo naše 
sanje lahko postale resničnost.
    

predstojnica Oddelka
za laboratorijsko diagnostiko

  Mojca Završnik

Seminar za notranje presojevalce
ISO 9001:2008



Glasilo Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

Naše anesteziologinje so 1. aprila s povabilom na kavo, vabile na otvoritev svoje 
zdravniške sobe. Pa ni šlo za prvoaprilsko potegavščino, ampak za pristno veselje 
ob dejstvu, da so po tridesetih letih ponovno dobile svojo sobo. 

Vlada RS, je dne 13. 1. 2009 sprejela 
Sklep o spremembah Sklepa o preobli-
kovanju Splošne bolnišnice Ptuj v javni 
zdravstveni zavod, s katerim se spremi-
nja število članov Sveta zavoda, ki se 
zmanjšuje iz 11 na 7 članov, pri čemer 
ima Splošna bolnišnica Ptuj po novem 
samo enega predstavnika delavcev v 
Svetu zavoda. 
Glede na navedeno, so delavci bolnišni-
ce na neposrednih tajnih volitvah, ki so 
bile razpisane za ponedeljek, dne 23. 
03. 2009, v Svet zavoda volili 1 člana 
– predstavnika delavcev.

Zaposleni v bolnišnici so se lahko od-
ločali med naslednjimi kandidati:

- MATJAŽ BRENČIČ, dr. med. spec.
  interni oddelek
- DAMIR BUŠLJETA, rač. tehnik
  uprava
- TATJANA KOPAJNIK, lab. tehnik
  laboratorij
- NADA KRIŽE, sms
  interni oddelek
- DANICA MAKOVEC,
  inž. laboratorijske medicine
  laboratorij
- LIDIJA MLINARIČ, dms
  dializa

- Monika PUŠNIK, sms
  dializa
- Metka RAŠL, vms
  interni oddelek

Kandidirali so lahko le tisti, ki so v za-
vodu zaposleni za nedoločen čas, pri 
čemer direktor, namestnik direktorja, 
pomočnika direktorja, predstojniki in 
njihovi namestniki ne morejo kandidi-
rati. Kandidiranje se je opravilo tako, da 
je predstojnik oddelka (vodja organiza-
cijske enote), predlagal enega ali tudi 

Volitve predstavnikov delavcev
v Svet zavoda

več kandidatov (predlagano je lahko 
neomejeno število kandidatov – odprta 
lista). Vsak predlagani kandidat je mo-
ral podpisati izjavo o sprejemu kandi-
dature.

Zaposleni so za svojo predstavnico de-
lavcev v Svetu zavoda izbrali ga. Metko 
Rašl. 

Bronja Habjanič

Metka Rašl

Delovna skupina za oskrbo kronične rane
30. 3. 2009 je v SB Ptuj začela delova-
ti delovna skupina za oskrbo kronične 
rane. Predsednik skupine je prim.asist.
mag. Vladimir Jolič, dr.med.spec. gi-
nekologije in porodništva, predstojnik 
oddelka PBZ. V skupini bo deloval tudi 
kirurg dr. Skender Veliu ter medicin-
ske sestre iz vseh oddelkov bolnišnice 
– Olga Zorko, Lidija Lazar, Metka Rašl, 
Tanja Ribič Vidovič, Marina Narat, Maj-
da Belšak, Helena Kukovec, Aleksandra 
Piljak ter Mirjana Bušljeta, pomočnica 
direktorja za zdravstveno nego. 

Cilji delovne skupine so:
- sodobna in kvalitetna oskrba kronič-

nih ran
- poenotenje oskrbe kroničnih ran na 

vseh oddelkih bolnišnice
- izdelava navodila za delo, standar-

da, zloženke in dokumentacije, ki bo 
skladna s strokovnimi smernicami

- pridobivanje novih znanj, izkušenj 
(znotraj bolnišnice, na seminarjih, 
kongresih)

- izobraževanje osebja
- sodelovanje z drugimi bolnišnicami
- zniževanje stroškov oskrbe ran
- opravljanje znanstveno - raziskoval-

nega dela

Skupina se bo sestajala redno vsak 

mesec. Na sestankih bomo organizirali 
kratka izobraževanja, vsak član skupine 
pa bo predstavil po en primer oskrbe 
kronične rane na svojem oddelku. Do 
naslednjega sestanka bomo pripravili 
že dva nova standarda in podali svoja 
mnenja glede nove dokumentacije za 
oskrbo kronične rane, ki se trenutno 
testira na oddelkih. Udeležili se bomo 
izobraževanja v Murski Soboti, obiska-
li ambulanto za oskrbo kroničnih ran v 
Novem Mestu ter se udeležili medna-
rodnega kongresa o kroničnih ranah v 
Portorožu.

Jasmina Kröpfl

Nova zdravniška soba Oddelka za intenzivno terapijo, 
nego, anestezijo in terapijo bolečin

V aprilu smo v bolnišnici pričeli s pri-
pravo in oddajanjem testne različice in-
ternetnega televizijskega portala, ki bo 
našo ustanovo približal tako strokovni, 
kot tudi laični javnosti, seveda pa pred-
vsem bolnišničnim obiskovalcem in 
pacientom. Na portalu si je že mogoče 
ogledati 20 – minutni film o anestezi-
ologiji, ki ga je leta 1975 v bolnišnici 
posnela RTV Slovenija. Film je bil po 
skoraj štirih desetletjih ponovno  pred-
stavljen 2. aprila, ob 40. letnici Oddelka 

za intenzivno terapijo, nego, aneste-
zijo in terapijo bolečin in je na ogled 
na našem bolnišničnem TV portalu. Ob 
tej priložnosti je bila s krajšim filmom
posneta slovesnost z odkritjem spo-
minske fotografije dr. Lučke Toš, ki je
bila izjemno zaslužna za sodobno pot 
ptujske anestezije nekoč, kot tudi da-
našnje delovanje oddelka pod skrbnim 
vodstvom prim. Majde Šarman.  
V prihodnosti se bodo na portalu s svo-
jim delom in osebjem predstavili vsi 

bolnišnični oddelki. S tem bomo svo-
jo dejavnost še bolj približali bodočim 
pacientom, ki si bodo pred prihodom 
v bolnišnico lahko pogledali, kakšen 
je oddelek in kako na njem teče vsa-
kodnevno delo. S  predstavitvijo naše 
ustanove in dela v njej, bomo pacien-
tom tako prihranili strah pred nezna-
nim, kar bo zagotovo doprineslo k več-
jemu uspehu pri zdravljenju. Na portalu 
bo vsak mesec objavljeno tudi naše in-
terno glasilo Zrcalo, kjer vas bomo spro-

Internetni bolnišnični TV portal

Kolektiv oddelka za intenzivno terapijo



Glasilo Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

ti seznanjali z vsemi novostmi in z do-
godki, ki se bodo v bolnišnici zvrstili. 
Do portala lahko enostavno vstopate 
preko spletne strani:
http://www.bolnica-ptuj.gm1.tv.
V osnovi sam portal vsebuje vse po-
trebno za sodobno predstavitev, vzgojo 
in učenje preko interneta, tako v seda-
njosti, kot tudi v prihodnosti. Uporablja 

ga lahko vsakdo – zasebniki, majhna, 
srednja in velika podjetja, šole, obči-
ne, javni zavodi, kulturne institucije s 
predstavitvijo  kulturnikov in prav tako 
športna društva s predstavitvijo šport-
nikov ter njihove dejavnosti. 
Za samo pomoč pri postavitvi in zagonu 
portala, se zahvaljujemo g. Olgi Butinar 
in njenim sodelavcem iz podjetja Grand 

Media, ki nam bodo s svojimi nasveti 
in bogatimi izkušnjami, pomagali tudi 
v bodoče.

Bronja Habjanič 

Rdeči noski - klovni zdravniki, ki de-
lujejo v Društvu za pomoč trpečim in 
bolnim, so se letos odpravili že na četr-
to turnejo po slovenskih bolnišnicah z 
otroškimi oddelki. 
Poleg ljubljanske in mariborske, kjer so 
redni tedenski obiskovalci malih bolni-
kov, so klovni zdravniki obiskali še Izo-
lo, Jesenice, Novo Gorico, Celje, Slovenj 
Gradec, Mursko Soboto, Trbovlje, Breži-
ce, Novo mesto in 31. marca še Ptuj. 
Vsako od omenjenih bolnišnic sta obis-
kala dva hudomušna klovna – zdravni-
ka. Turnejo so omogočili sponzorji Lek, 
Generali in Mobitel. 
Letos Rdeči noski praznujejo že pet let, 
odkar prinašajo smeh in veselje v vsako 
slovensko bolnišnico z otroškim oddel-
kom. Našo bolnišnico obiščejo dvakrat 
letno – spomladi in jeseni. Trenutno je 
v društvu sedem aktivnih članov, ne-
davno so pripravili avdicijo za sprejem 
novih, tako da je zdaj na usposabljanju 
še dodatnih 6 klovnov zdravnikov. 
Že v začetku 20. stoletja so posamezni 
zdravniki in terapevti poskušali pacien-
tom v bolnišnicah nuditi duševno oporo 

s pomočjo humorja in klovnovske ma-
ske. Prvi profesionalni program s klovni 
v otroških bolnišnicah, je bil ustanov-
ljen leta 1986 v ZDA – tam sedaj nanj 
gledajo kot na samoumevni sestavni 
del bolnišničnega vsakdanjika. Ideja 
se je kmalu prijela tudi v Evropi, kjer 
v večih državah paciente v bolnišnicah 
obiskujejo za to posebej usposobljeni 
klovni. Posvetijo se vsakemu pacientu 
posebej – primerno njegovemu indivi-
dualnemu zdravstvenemu stanju. V Av-
striji je bilo poleg društva Rote Nasen, 
ki je v letu 2004 praznovalo deseto ob-
letnico obstoja, leta 2003 ustanovljeno 
še društvo Rote Nasen International, 
ki pomaga pri ustanavljanju podobnih 
društev po vseh državah v Evropi. V 
Sloveniji je veliko zanimanje za pro-
jekt klovni - zdravniki pokazala naša 
edina diplomirana klovnesa Eva Škofič
- Maurer. Z avstrijskim društvom se je 
povezala že pred leti, z njeno pomočjo 
ter s pomočjo Rote Nasen International 
društva iz Avstrije pa je projekt Rdeči 
noski, klovni - zdravniki v Sloveniji pred 
petimi leti tudi zaživel. 

Pred samim nastopom se klovni pre-
oblečejo v vesele zdravnike, se naličijo 
in pripravijo rekvizite; improvizirane 
zdravstvene naprave, balone, žongler-
ske in čarodejske rekvizite, glasbila, 
ipd. Klovni - zdravniki tesno sodelujejo 
z bolnišničnim osebjem, ki jim posre-
duje vse nujno potrebne informacije o 
malih pacientih. Tako klovni že vedo, na 
čigava vrata trkajo, kako hudo je otrok 
bolan (koliko je občutljiv na zunanje 
vplive), koliko je star (s čim ga bodo 
najprimerneje zabavali), njegovo ime 
(za bolj pristen odnos) in posebnosti 
(ima mogoče rojstni dan, si česa pose-
bej želi, ga je česa strah, ipd.) Vstopijo 
šele, ko jih mali pacient povabi v sobo 
– tako je otrok v poziciji tistega, ki od-
loča. Glede na široko paleto znanja in 
izkušenj, se izmenjujejo ples, glasba, 
žongliranje, čarodejstvo in pantomi-
ma, odvisno od vsakega posameznega 
otroka in njegovega odziva. 

Bronja Habjanič 

Občni zbor društva ledvičnih
bolnikov

V nedeljo, 22. 3. 2009, je imelo društvo 
ledvičnih bolnikov občni zbor. Zbrali 
smo se ob 10. uri v gostilni Ozmec v 
Cvetkovcih. Udeležba je bila več kot za-
dovoljiva, kar nas veseli, kajti le s tako 
podporo se lahko dobro dela. 
Tako, kot je pri nas že v navadi, nas 
najprej pozdravi predsednik društva, g. 
Boris Antolič. Po uvodnem pozdravu, je 
sledilo obeleževanje obletnic. V našem 
društvu se obeležujejo leta dialize. Gre 
za simbolično darilo, majhno pozor-
nost, ki jo prejme posameznik, ki je na 
dializi 5, 10 in tako dalje, na vsakih pet 
let. Ta leta pa nam tudi nekaj povedo. 
Tako kot napreduje medicina, tako se 

izboljšuje tudi dializno zdravljenje in 
same aparature za dializo. 
Po prijetnem začetku so sledila poročila 
vseh odborov in blagajnika. Predstav-
ljen nam je bil tudi plan dela za tekoče 
leto ter koliko je finančnih sredstev, ki
jih imamo na voljo.
Ker pod točko razno ni bilo razprave, 
smo z uradnim delom kar hitro končali. 
Presenetil nas je g. Toplak iz kulturnega 
društva, ki je s seboj pripeljal glasbeni-
ke in pevce. Zapeli in zaigrali so nam 
tri pesmi. Ker smo bili tik pred mate-
rinskim dnem, je vsaki ženski, prisotni 
na občnem zboru, namenil rožico. Lepa 
gesta, ki se jo poslužuje že kar nekaj 

let. Verjamem pa, da vsaki ženski, tako 
kot meni, to dejanje seže globoko v 
srce. 
Sledilo je nedeljsko kosilo, obvezna sla-
dica in kava. Ob prijetnem vzdušju in 
živahnem klepetu, je nedelja minila, še 
preden se je sploh prav začela. Za nami 
je ostal še en občni zbor v taki sesta-
vi organov društva, kot smo ga vajeni, 
kajti drugo leto se nam mandat izteče. 
Do takrat pa imamo čas za razmislek, 
kdo bo prevzel nadaljnje vodenje, da 
se bo dobro delo nadaljevalo tudi v pri-
hodnje.

Monika Pušnik

Rdeči noski ponovno na obisku na otroškem
oddelku ptujske bolnišnice



Izhaja zadnji delovni dan v mesecu, v poletnih mesecih
(julij in avgust) glasilo ne izhaja. 
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Realizacija programa za februar 2009

Realizacija programa dela bolnišnice 
ostaja vzpodbudna, predvsem z vidika 
realizacije povprečne uteži, ki znaša za 
navedeni mesec 1,14. Ugoden trend 
se nadaljuje že iz mesecev december 
2008 in januar 2009, v katerih je zna-
šala povprečna utež za bolnišnico prav 
tako 1,14. To je vsekakor pozitiven do-
sežek, saj je znašala realizirana povpre-
čna utež v letu 2008 1,06 (7,5 % rast 
v opazovanih treh mesecih glede na 
povprečje 2008). 
Doseganje realizacije storitev glede na 
načrtovan obseg po oddelkih v bolniš-
nični 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 opazovanem mesecu je program 
presegel Oddelek internistike, ki je 

mesečni plan presegel skupaj za 4 % 
(internistika 11 % nad planom, interni-
stika enodnevna 47 % pod planom, in-
ternistika dnevna 5 % pod planom). Ta 
oddelek je v februarju realiziral 361,15 
uteži, povprečna utež pa znaša 1,56. Ob 
tem je oddelek dosegel 95 % planirane 
mesečne neakutne obravnave.
Oddelek kirurgije je realiziral 266,71 
uteži, s povprečno utežjo 1,37. Kirurgija 
skupaj je dosegla 89 % mesečnega pla-
na (artroskopija 15 % nad, hernia 32 % 
pod, laparoskopija, holicistektomija 42 
% pod, endoproteza kolkov 18 % pod, 
ostala kirurgija 5 % pod mesečnim pla-
nom). Realizacija neakutne obravnave 
je bila 40 % nad mesečnim planom.
Oddelek ginekologije je realiziral 17-
0,56 uteži, s povprečno utežjo 0,72. 
Ginekologija skupaj je dosegla 99 % 
mesečnega plana (ginekologija 28 % 
nad planom, porodi 11 % pod planom, 

abortusi 45 % pod planom, kiretaže 2 
% pod planom …). Neakutnih dni v fe-
bruarju ni bilo.
Pediatrični oddelek je realiziral 104,69 
uteži, s povprečno utežjo 0,93. Pri tem 
je pediatrija realizirala 124 % meseč-
nega plana, pri doječih materah pa je 
bila realizacija primerov 55 % nad pla-
nom, realizacija št. NOD pa 101 % nad 
planom.
Okulistika je v februarju izvedla 45 od 
načrtovanih 47 operacij sive mrene.
Bolnišnica je realizirala skupno 935,98 
uteži, akutno obravnavo je realizirala 
100 %, neakutno pa: ZN in PO 90 %, 
PBZ pa 9%. V februarju je porast uteži 
glede na januar 6,2 %. Pri ambulantni 
dejavnosti je v februarju realizacija točk 
2 % pod planom, realizacija obiskov pa 
19 % pod planom.

Marjan Aralica 


