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UVODIK
Dobro se še spominjam trenutka, ko mi je »šefica«, glavne medicinska sestra
bolnišnice, rekla da moramo organizirati strokovno srečanje medicinskih
sester celjske regije. Priznam, da takrat nisem imela pojma, kaj ima v mislih
in kako bi to izpeljali. Kljub temu smo nekako strnili ideje in organizirali to
srečanje. Od tega trenutka je minilo že 10 let, in letošnje strokovno srečanje
je že deseto, ki ga organizira Področje zdravstvene nege Splošne bolnišnice
Celje v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Celje.
Vsako leto posebej smo se trudili organizirati takšno srečanje, ki bo
strokovno zanimivo za čim širši krog poslušalcev. To smo uspeli le z vašo
pomočjo, spoštovane kolegice/-i, ki ste srečanje vsako leto analizirali v
posebnem, temu namenjenem anketnem vprašalniku.
S ponosom se oziram na že zavidljivo zbirko Zbornikov, v katerih so zbrana
in združena naša znanja, izkušnje in mnenja. Zelo sem vesela in izjemno
ponosna na svoje kolegice in kolege, ki vsako leto pripravijo resnično
kakovostna predavanja; tako strokovno pripravljene prispevke kot tudi
profesionalno izvedbo predavanj.
Smo v času velikih sprememb; lani smo dobili novo plačno reformo, letos
vedno bolj čutimo posledice gospodarske krize. Vse spremembe pa v nas
prinašajo neko nezaupanje, negotovost, nezadovoljstvo ter številna vprašanja
na katera odgovorov še ne vemo. Vsi poznamo trditev, da je veriga tako
močna, kot je močan njen najšibkejši člen. V teh »kriznih« časih je »trdnost
te verige« še kako na preizkušnji. Še toliko bolj je pomembno medsebojno
spoštovanje, zaupanje, strpnost, sodelovanje in dobra komunikacija.
Pomembno je, da se zavedamo, da vsak posameznik, prispeva k učinkoviti,
uspešni in kakovostni zdravstveni negi; tako s svojim delom kot odnosom do
dela in sodelavcev.
/aše temeljno poslanstvo je skrb za razvoj in strokovni dvig zdravstvene
nege, kar lahko dosežemo le z medsebojnim sodelovanjem. Hvala vsem, ki ste
bili pripravljeni deliti z nami svoje znanje in izkušnje in ste s tem obogatili
strokovna srečanja ter s tem pomembno prispevali, da je strokovno srečanje
medicinskih sester celjske regije postalo del tradicije zdravstvene nege v
celjski regiji.
Darja Plank
Preživiš od tistega, kar dobiš,
živiš pa od tistega, kar daš (Anonim).
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VARČEVALI UKREPI V SPLOŠI BOLIŠICI CELJE
Mag. Hilda Maze
Splošna bolnišnica Celje

IZVLEČEK
V članku so predstavljeni učinki gospodarske krize v svetu in v Sloveniji. V
slovenskem zdravstvu so se negativni trendi pokazali šele v letošnjem letu,
saj je večina zdravstvenih zavodov preteklo leto zaključila s pozitivnim
rezultatom. Varčevalni ukrepi na področju zdravstvene nege niso nekaj
novega in so usmerjeni predvsem v boljšo organizacijo dela in racionalizacijo
procesov s ciljem večje varnosti in kakovosti pri obravnavi pacientov, kar pa
lahko dosežemo le z ustrezno usposobljenimi in motiviranimi zaposlenimi.

UVOD
»Recesija je ko vaš sosed izgubi delo, depresija pa ko ste vi izgubili
svojega«, je nekoč dejal bivši predsednik ZDA Ronald Regan
(http://www.articlebase.com/management-articles/strategic-dedecisions-forcost-savings-in-an-economic-downtowturn-746460.html). Gospodarska kriza
vstopa v delovanje slovenskega zdravstva skozi vse elemente sistema.
Zaostajanje denarnih in realnih dohodkov prebivalstva bo ogrozilo prihodke
blagajne obveznega zdravstvenega zavarovanja, državni proračun bo imel na
voljo vse manj možnosti za nadomeščanje izpadov prihodkov v to blagajno,
prispevki za zdravstvo bodo vse bolj dražili delo v gospodarstvu na sploh in
bodo vse bolj na udaru, da se morajo zmanjšati, prebivalstvo bo vse težje
sodelovalo v prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (Tajnikar, 2009).
Zavodi in zasebniki bodo težje investirali v opremo, nosili stroške novih
zdravil in medicinskih pripomočkov. Če sledimo temu črnemu scenariju bo
prišlo do tega, da država ne bo mogla pokrivati šolanja novih kadrov. Zato bo
pomanjkanje še vedno aktualno, kljub številnim visokošolskim zavodom in
fakultetam, ki skrbijo za izobraževanje diplomiranih medicinskih sester ter
dveh medicinskih fakultet.
Naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah bodo pomembno zaostrili
demografski in epidemiološki pritiski, nagli razvoj medicinske tehnologije,
ustreznejše vrednotenje kakovostnejše opravljenega dela in večja osveščenost
prebivalstva (Marušič, Ceglar, 2009). Obolevnost ljudi in potrebe po
5
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zdravstvenih storitvah niso odvisne od stanja gospodarstva. Ljudje zbolevajo
neodvisno od tega kaj je všeč ekonomiji. »Baby boom« generacija se stara, s
tem naraščajo tudi zahteve po zdravstvenih storitvah. Do leta 2025 se bo
delež starejših od 65 leta povečal iz sedanjih 15% na 22,8%. Vsako leto se
veča število akutnih obravnav v bolnišnicah za približno 1,5% (Marušič,
Ceglar, 2009 str. 73).
Kaj storiti v sedanji situaciji je vprašanje, ki se ponavlja vsakodnevno. Vsaka
gospodarska kriza se je končala in tudi ta se bo. To še ne predstavlja rešitve
za zdravstvo, saj je po zgornjih navedbah jasno, da se bodo potrebe po
zdravstvenih storitvah le še povečevale, sredstva pa bodo še naprej omejena.
Torej bo potrebno slediti trajnejšim rešitvam in se usmeriti v razvoj, ne zgolj
v reševanje posledic gospodarske krize z iskanjem zgolj kratkoročnih
izhodov iz obstoječe situacije.

UČIKI GOSPODARSKE KRIZE V SVETU
Ekonomska in finančna kriza v državah članicah EU temeljito pretresata
zdravstvene in socialne sisteme. Proračuni za zdravstvo se zmanjšujejo, kar
vodi v odpuščanje zaposlenih, zapiranje oddelkov, bolnišnic, zmanjševanje
plač zdravstvenih delavcev. Na generalni skupščini Evropskega združenja
nacionalnih organizacij združenja medicinskih sester so predstavniki
posameznih držav predstavili svoje situacije. Tudi v državah, ki so leta
veljale za zgled tako po strokovni kot organizacijski plati je recesija pokazala
svoje učinke. Prihaja do problemov povezanih z zniževanjem sredstev za
zdravstvo, krčenju storitev, krajšanjem ležalne dobe, delovnega časa,
prenašanja kompetenc na tiste z nižjo izobrazbo ter odpuščanja medicinskih
sester. Na Danskem so zaprli nekaj bolnišnic specializiranih za lepotno
kirurgijo, ker pacientov enostavno ni. Na Finskem so uveljavili kombinacijo
plačanega in neplačanega dela. V Grčiji si medicinske sestre iščejo dodatno
delo, ker zaslužek ne zadošča za življenje. Na Irskem so ukinili zaposlovanje
in nadurno delo (povzeto po Ažman in Klemenc, 2009). To se je zgodilo
kljub temu, da poklic medicinske sestre spada med 7 najbolj sigurnih
kategorij
zaposlovanja
v
svetu
(http://www.usnews.com/articles/business/careers/2009/01/07/7-jobs-for-jobsecurity-in-a-recession.html). V Virginiji bodo zmanjšali povračilo stroškov
zdravljenja v akutnih in rehabilitacijskih bolnišnicah iz 78% na 75%, s tem
da bodo poskušali obdržati isti nivo dostopnosti za otroke in starejše. Na ta
način
bodo
do
leta
2010
prihranili
17
milijonov
$
(http://thecommenwelthinstitute.org/Portals/16/TaxandBudget/bugetamendm
ents.12.22.08.pdf).
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UČIKI GOSPODARSKE KRIZE V SLOVEIJI
Zdravstvena blagajna je bolnišnicam in vsem drugim izvajalcem nakazala
manj denarja, da bi ohranila svoj račun vsaj v tem letu na ničli. Kot je
zapisala Zupančičeva v Delu 24. 4. 2009 glavni vzrok za takšen primanjkljaj
v zdravstveni blagajni ni zgolj recesija, temveč velik dvig plač v zdravstvu.
Kako bomo torej varčevali v zdravstvu? Ministrstvo in zavarovalnica
zahtevajo, da ne na bolnikih in da mora zdravstveni sistem vzdržati.
Vzdržnost zdravstvenega sistema pomeni zadržati ali izboljšati obstoječo
raven kakovosti, varnosti in dostopnosti
javnih storitev v splošno
sprejemljivi obliki (Marušič in Ceglar, 2009). Učinkovitost gre na račun
kakovosti, če je ne branimo (Tajnikar, 2009).
Potrebno bo skrbno ravnanje z vsemi viri, ki so v zdravstvu na razpolago,
tako tehnološkimi, prostorskimi, energetskimi, informacijskimi, zlasti pa
človeškimi (Hočevar, 2009). To je predpogoj in nuja za nestresno
premostitev posledic recesije. Osredotočiti se je potrebno na optimizacijo
procesov in razvoj, ne le na zmanjševanje cene storitve. Sistemi stroškovne
učinkovitosti lahko ogrožajo kakovost zdravstvenih storitev in preprečijo
uresničevanje temeljnega cilja, to je zagotavljanje zdravja za paciente
Že v mesecu maju je Ministrstvo za zdravje pozvalo bolnišnice, da pripravijo
program ukrepov na ravni vsakega zavoda, ki so morali biti tudi finančno
ovrednoteni. Poleg teh ukrepov smo morali pripraviti rebalans finančnega
načrta za leto 2009, ki bo dodatno poskrbel za uveljavitev ukrepov za
finančno vzdržno poslovanje.

VARČEVALI UKREPI ZDRAVSTVEE EGE
Na področju zdravstvene nege varčevanje ni nič novega, saj vseskozi skrbno
gospodarimo z viri, ki jih imamo na razpolago. Namen varčevalnih ukrepov
je tvoren prispevek k ohranitvi pozitivnega rezultata bolnišnice in kar je
najpomembnejše, na ta način ohraniti obstoječe število zaposlenih v
zdravstveni negi. Z zmanjšanjem števila kadra in nespremenjenim načinom
organiziranja ne pridobimo nič. Res bo bolnišnica dala manj sredstev za
plače, bo pa po drugi strani obremenitev zaposlenih toliko večja. To pa vodi
v napake, manjšo kakovost storitev in izgorevanje ter absentizem zaradi
preobremenjenosti in končno v nezadovoljstvo tako zaposlenih kot pacientov.
V zdravstveni negi se zavedamo pomena varne in kakovostne zdravstvene
nege, zato smo v mesecu juniju še pospešili aktivnosti in določili prednostna
področja varčevanja.
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1. Izobraževanje
Začeli smo s pospešenim organiziranjem izobraževanj v bolnišnici, saj način
omogoča udeležbo večjemu številu zaposlenih in je stroškovno nedvomno
ugodnejše kot zunanja izobraževanja. Tako se omejijo stroški odsotnosti,
kotizacije, dnevnice, potni stroški in hotelske namestitve. Oddelčna sredstva
namenjena izobraževanju letno ne omogočajo udeležbe vsem zaposlenim.
Vsebine smo oblikovali na podlagi ugotovljenih potreb. Vsa izobraževanja
vpišemo v Register izobraževanj pri Zbornici – Zvezi, na podlagi česar
zaposleni dobijo licenčne točke. Izobraževalne dejavnosti smo načrtovali na
osnovi ugotovljenih potreb po želenem znanju zaposlenih. Če bi medicinske
sestre ostale le na začetni ravni usposobljenosti, ki so jo pridobile s
formalnim izobraževanjem, in se ne bi stalno izpopolnjevale, bi jih razvoj v
stroki zdravstvene nege kmalu prehitel, posledice pa bi se pokazale v
zmanjševanju rezultatov njihovega dela (Železnik, 2005). Skupna značilnost
vseh neformalnih izobraževanj za poklicno delo je izboljšanje delovnih
sposobnosti. Kot navaja Hoyer (2005) si z možnostjo stalnega strokovnega
izpopolnjevanja, napredovanja in rasti, dobijo medicinske sestre možnost za
boljše delo, boljše delovne razmere, boljši položaj in vrednotenje poklica.
V letošnjem letu smo organizirali naslednja izobraževanja:
• Vpliv predanalitičnih dejavnikov na kakovost laboratorijskih rezultatov;
• Kakovost in varnost v zdravstvu;
• Varnost pacientov;
• Medsebojno komuniciranje v zahtevnih okoliščinah;
• Preprečevanje padcev bolnikov;
• Influenca A (H1N1)v;
• Nove ali posodobljene negovalne standarde predstavljamo v obliki učnih
delavnic, katerih se udeležujejo vse medicinske sestre, ne glede na
delovne izkušnje;
• Redni mesečni tečaji Temeljnih postopkov oživljanja,
• Izvedba učnih delavnic, ki so namenjene osvežitvi znanja in spretnosti pri
izvajanju zahtevnejših poklicnih aktivnostih/intervencij v zdravstveni
negi.
2. Izboljšanje učinkovitosti procesov zdravstvene obravnave pacientov
Pri planiranju procesov zdravstvene obravnave pacientov v bolnišnici je
potrebno izhajati iz treh predpostavk:
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•

•
•

varnost (vgraditi ukrepe, ki preprečujejo odklone od planiranega, če pa do
njih že pride imeti ustrezne mehanizme, da se le ti čim krajšem času
prepoznajo in odpravijo);
uspešnost (doseganje želenega rezultata);
učinkovitost (čim manjša poraba virov za končni rezultat).

V okviru izboljšanja uspešnosti in učinkovitosti procesov zdravstvene
obravnave pacientov, skrajšujemo čase od sprejema pacienta v bolnišnico do
izvedbe operativnega posega, s pomočjo spremenjenega načina sprejema,
kjer igrajo veliko vlogo koordinatorji sprejema. V primeru, da so pacienti
pripravljeni na operativni poseg, torej imajo opravljene vse potrebne
preiskave, nam teh ni potrebno opravljati v bolnišnici. Ni mu treba priti v
bolnišnico dan pred posegom, kar pomeni, da se od cene primera lahko
odšteje en oskrbni dan, ki znaša približno 100 eurov. V primeru, da smo
pacienta že pripravili na operativni poseg in je le ta potem iz različnih
vzrokov odpadel, je strošek še večji. Porabljen denar in naše delo pri
njegovem zdravljenju nima nikakršnega učinka, kvečjemu njegovo slabo
voljo. Cena se še poveča, če k temu prištejemo dan bolniške odsotnosti zaradi
daljše hospitalizacije.
V sodelovanju z Oddelkom za laboratorijsko medicino izvajamo aktivnosti za
zmanjševanje napak v predanalitičnem delu, ki je tesno povezan z
zanesljivostjo laboratorijskih analiz in pomembno vpliva na zagotavljanje
kakovosti. Z izpisi o nepravilnostih in zavrnitvenih vzorcih se individualno
na vsakem oddelku rešuje napake od meseca aprila tako s korektivnimi kot
preventivnimi ukrepi. Na oddelke so bila posredovana Navodila o odvzemu
venske in kapilarne krvi ter Protokol o pravilnem odvzemu krvi.
Organiziramo 2 urno praktično usposabljanje v Enoti za odvzem krvi,
katerega se je doslej udeležilo preko 400 zaposlenih v zdravstveni negi.
Pristop je pokazal trend padanja evidentiranih napak in nepravilnosti po
oddelkih. To pomeni manjšanje števila ponovnih odvzemov bioloških
materialov, kar ima za posledico manjšo porabo materiala in obremenitev
kadra. Najpomembnejši pri vsem tem pa je pacient, saj mu ni potrebno
ponavljati preiskav, ki vedno niso prijetne.
3. Zmanjšanje porabe bolniškega perila
V skladu s standardom za opremo bolniške postelje od mesca junija
spremljamo porabo bolniškega perila. V prvi vrsti smo se osredotočili na
rjuhe. Rezultati kažejo, da je poraba manjša. Nerešeno ostaja posteljno in
bolniško perilo, ki odhaja s pacienti v domače okolje in ostale ustanove. V ta
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namen pripravljamo Protokol za vračanje bolniškega perila, s čimer želimo
zagotoviti vračanje izdanega perila.
4. Zmanjšanje porabe sanitetno potrošnega materiala
V sodelovanju s Komisijo za zdravstveni in sanitetno potrošni material smo
pripravili nabor artiklov, pri katerem smo načrtovali zmanjšanje porabe za
10%. Seznam izbranih artiklov smo dopolnili z navodili za racionalno
uporabo na osnovi negovalnih standardov in navodil proizvajalcev. Skoraj za
polovico smo zmanjšali strošek priprave setov za uvajanje urinskih katetrov,
za kar je bil potreben le en konstruktiven pogovor.
Ustanovljena je bila skupina za pripravo enotnih standardov za oskrbo rane.
Njen cilj je, da pripravi strokovno in stroškovno utemeljene smernice za
nabor klasičnih in sodobnih materialov za oskrbo tako akutne kot kronične
rane.
5. Zmanjšanje porabe ustekleničene vode
V juniju smo pristopili k realizaciji sklepa Skupine za pitno vodo z dne
23.6.2006. Enotna ugotovitev skupine je bila, da je voda v bolnišnici na
mestih, ki so zajete v okviru monitoringa (čajne in mlečne kuhinje) primerna
za pitje. To potrjujejo tudi navedbe Inštituta za varovanje zdravja, kjer
pravijo, da je kakovost vode iz vodovoda v največjih mestih, kot so
Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in Kranj na tako visokem nivoju, da je
kupovanje embalirane vode nesmiselno, razen v posebnih okoliščinah
(http://www.mojevro.si/251597/). Rezultat je bil viden takoj, saj se je poraba
drastično zmanjšala. Končni rezultat ni viden le v zmanjšanju stroška vode,
temveč tudi v zmanjšanju stroškov za odpadke.

ZAKLJUČEK
V času gospodarske krize je na preizkušnji management zdravstvenih
zavodov, ki mora s svojim delovanjem iskati poti za nemoteno izvajanje dela.
Uspeli bodo le tisti, ki bodo znali v sodelavcih najti podporo oziroma jih
pridobiti za skupne ideje in cilje. Pomembna je vsaka vzpodbuda, ki vodi k
ohranjanju sedanjega nivoja storitev za paciente. Vsi, ki delamo v zdravstvu
smo odgovorni, da poskrbimo za kakovostno in varno obravnavo pacientov,
kljub manjšemu dotoku finančnih sredstev. Pri tem je potrebno upoštevati, da
je prispevek zaposlenega delno odvisen od položaja v organizaciji. V veliko
zadovoljstvo mi je, da smo se medicinske sestre aktivno vključile v izvajanje
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varčevalnih ukrepov, saj s tem jasno pokažemo, da nam ni vseeno kaj se bo
zgodilo z nami in pacienti jutri in ali bomo imele pri delu dovolj
pripomočkov in kadra za izvajanje zdravstvene nege. Naš prispevek k
varčevanju je sestavljajo mali prihranki, ker pa opravimo veliko storitev, bo
končen izkupiček toliko večji.
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RACIOALIZACIJA STROŠKOV V ZDRAVSTVEEM
DOMU
/atalija Klun
ZD Šmarje pri Jelšah

IZVLEČEK
Znižanje finančnih sredstev s strani države se odraža v celotnem zdravstvu.
Enako velja za naš zdravstveni dom. Glede na to, da smo pri nas razporejeni
na devet lokacij, ni potrebno posebej poudarjati, da se je finančna kriza še
toliko prej pokazala. Potrebno je zagotoviti dovolj kadra, dovolj
pripomočkov in materiala, da delo lahko povsod normalno poteka.
Povsod govorijo o tem, da se obnašajo racionalno, tako pri nabavi materiala,
pripomočkov za delo in aparatov. V našem zdravstvenem domu se racionalno
obnašamo ne le letošnje leto, ampak že kar nekaj let.

UVOD
Racionalizacija (fr. Rationalisation) pomeni ureditev, organiziranje česa na
racionalen način; v ekonomskem smislu pomeni celotnost ukrepov za boljšo
organizacijo delovnega procesa, da se znižajo stroški in poveča storilnost
(uvajanje boljših strojev, novih delovnih metod,…) izboljševanje,
izpopolnjevanje (Verbinc,1982,592).
V lanskem in letošnjem letu, smo doživeli le še potrditev tega, kar se je
počasi napovedovalo. Kriza. Z novo plačno reformo so se v lanskem letu v
zdravstvenih domovih finančne situacije še poslabšale. V zdravstvenih
domovih in bolnišnicah, kjer niso imeli finančnih težav, se kriza lani še ni
pojavila v pravi luči, letos pa bo verjetno povsod drugače.

PREDSTAVITEV ZDRAVSTVEEGA DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH
Pojem organizacije – Javni zavod
Beseda organizacija (fr. Organisation, 1488, iz gr.) pomeni
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1. urejanje, sestava česa (v celoto) glede na določen smoter, ureditev; ustroj
sklad,
2. skladna, smotrno povezana (organizirana) celota,
3. društvo, združba, zveza, skupnost ljudi, ki jih veže kak program, smoter,
delo (Verbinc 1982,509).
Organizacija je večpomenska beseda. Je interesni in dejavnostni sistem
ljudi, sredstev in virov, ki mu ljudje na osnovi svojih interesov, to je želenih
koristi, določajo cilje in usmerjajo delovanje k njim. Bistvena je kakovost
ciljev, ki naj stremijo k odličnosti. Doseganje ciljev je uspeh. V nekaterih
strokovnih krogih se za organizacijo kot sistem uporablja tudi izraz združba
(Kralj 2003, 23).
Organizacija je živa entiteta, sestavljajo jo ljudje in delujejo v okoljih, katerih
bistvena lastnost so prav tako ljudje.
Organizacija je uspešna, če tem ljudem – posameznikom, skupinam, drugim
organizacijam – daje primerne koristi in od njih v menjalnih razmerjih
prejema zadostno povračilo (Možina et al. 2002, v Filej 2009, 4).
Osnova uspešnega in učinkovitega delovanja gospodarske in negospodarske
organizacije temelji na optimalni organiziranosti dela. Organizacija in
smotrna delitev dela namreč usklajuje in povezuje v celoto vse sestavine
delovnega procesa ter usmerja delovanje k doseganju zastavljenih ciljev
(Kejžar 2000, v Klun 2003,7).
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (ZD Šmarje pri Jelšah) je organizacija, ki
izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Ustanovljen je bil na osnovi
Odloka o izločitvi organizacijske enote ZD Šmarje pri Jelšah iz javnega
zavoda Zdravstveni center Celje, ki ga je izdala Občina Šmarje pri Jelšah, ki
je s tem pridobila ustanoviteljske dolžnosti.
Zaradi razdelitve občine Šmarje pri Jelšah na 6 novih občin, so le te sprejele
po delitveni bilanci nove odloke o ustanoviteljstvu ZD Šmarje pri Jelšah in
sicer občine: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli,
Podčetrtek in Kozje.
ZD Šmarje pri Jelšah zagotavlja osnovno zdravstveno dejavnost na področju
vseh občin ustanoviteljic. Pri tem skupaj z zdravniki zasebniki oskrbuje
32.116 prebivalcev1, in sicer: 9.770 prebivalcev občine Šmarje pri Jelšah,
11.014 prebivalcev občine Rogaška Slatina, 3.347 prebivalcev občine Kozje,
1

Vir: Statistične informacije, št. 1 z dne 9. januar 2008, Statistični urad RS. Podatki so
prikazani po stanju dne 30. junij 2007.
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3.223 prebivalcev občine Rogatec, 1.436 prebivalcev Bistrica ob Sotli ter
3.326 prebivalcev Podčetrtek.
Poleg tega ZD Šmarje pri Jelšah v celoti izvaja zdravstveno dejavnost še za
vse varovance Doma starejših v Šmarju pri Jelšah ter Pegazovega doma v
Rogaški Slatini.
Delo v ZD Šmarje pri Jelšah je organizirano tako, da je zagotovljeno
neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo, ki se v obliki zagotavljanja nujne
medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP) ter dežurne službe izvaja za
prebivalce vseh občin ustanoviteljic, varovance obeh socialno varstvenih
zavodov ter tudi za vse goste in obiskovalce Zdravilišča Rogaška Slatina,
Term Olimia ter ostale državljane Republike Slovenije in tujce, ki ob prehodu
potrebujejo NMP.
Za vse prebivalce občin ustanoviteljic ZD Šmarje pri Jelšah zagotavlja tudi
patronažo in nego na domu.
Temeljno poslanstvo ZD Šmarje pri Jelšah je zagotavljanje najvišje ravni
zdravja uporabnikom: predvsem občanom občin ustanoviteljic ter
varovancem socialnovarstvenih zavodov. V ta namen ZD Šmarje pri Jelšah
izvaja:
• aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanja nastanka
bolezni in izboljšanja ter zdravja
• ter zagotavlja čim bolj kakovostno zdravstveno in zobozdravstveno
oskrbo v primeru poškodb in bolezni.
ZD Šmarje pri Jelšah sodi po velikosti med manjše zavode. Najvišji pravni
akt je statut zavoda, ki določa organe zavode, njihovo sestavo in pooblastila.
V letu 2008 je ZD Šmarje pri Jelšah organiziran enako kot v preteklem letu.
Svojo dejavnost je tako opravljal v štirih osnovnih organizacijskih enotah:
OE Splošno zdravstveno varstvo
OE Zobozdravstveno varstvo
OE Nujna medicinska pomoč in dežurna služba
OE Uprava.
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Slika 1.1: Organigram Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
Direktor

Pom. dir. za
podr. zdr.
nege

OE U

OE SDM

Strokovni
vodja

OE DSD

Služba SDM:
DE Z SA
DE S SA

OE ZV

OE
MP

Reševalna
služba

Patronažna služba
in nega na domu

Fizioterapija,
laboratorij in
MO služba

Legenda:
OE U: Organizacijska enota Uprava
OE SDM: Organizacijska enota Splošne in družinske medicine
OE DSD: Organizacijska enota Dispanzerske in specialistične dejavnosti
OE ZV: Organizacijska enota Zobozdravstveno varstvo
OE /MP: Organizacijska enota /ujna medicinska pomoč in dežurna služba
Služba SDM: Služba splošne in družinske medicine
DE ZSA: Delovna enota zdravniki splošnih ambulant
DE SSA: Delovna enota sestre splošnih ambulant

OE, določena s statutom
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Služba, določena s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih
mest.

Dejavnosti, vključene v OE oziroma službe
OE U
- Upravna, računovodska in administrativna dejavnost
- Tehnično - vzdrževalna dejavnost
OE SDM:
Služba SDM:
- Dejavnost splošne in družinske medicine
Fizioterapija, laboratorij in MO služba
- Fizioterapija
- Laboratorijska diagnostika
- Mrliški ogledi.
Patronažna služba in nega na domu
- Patronaža in nega na domu
- Zdravstvena vzgoja
OE DSD:
- Varstvo otrok, šolarjev in mladine
- Varstvo žena
- Okulistika
- Ultrazvočna diagnostika
- Pulmologija
- Zdravstvena rehabilitacija otrok in mladostnikov
OE ZV: Vodja:
- Zobozdravstvo odraslih
- Zobozdravstvo otrok in mladine
- Zobotehnika
- Zobozdravstvena vzgoja
OE MP:
- Neprekinjeno zdravstveno varstvo v okviru dežurne službe
- Nujna medicinska pomoč
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Reševalna služba
- Nujni in ne nujni reševalni prevozi
- Operativno izvajanje nujne medicinske pomoči
V nadaljevanju so prikazane zdravstvene postaje s strukturo kadrov v
zdravstvenih postajah Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje,
Podčetrtek in Bistrica ob Sotli.
Tabela 1.1: Struktura kadrov
$ačrt zaposlenih na dan 31. 12. 2009
Zap.
št.

Zdravstvena
Postaja

1

Univ.strok. Univ.strok. Visoka Višja Srednja $ižja
izobr.izobr.
str.
izobr. izobr. izobr. Skupaj
special.
(visoka)
izob.
ZD Šmarje pri J.
4
6
7
1
23
9
50

2

ZP Rog. Slatina

3

0

5

0

8

3

19

3

ZP Rogatec

0

1

0

0

2

0

3

4

ZP Kozje

1

1

0

1

8

1

12

5

ZP Bistrica

0

0

1

1

1

1

4

6

ZP Podčetrtek

1

0

1

0

2

2

6

9

8

14

3

44

16

94

SKUPAJ

V letu 2009 ne načrtujemo zaposlitev za določen čas, razen za primere
morebitnih daljših bolniških odsotnosti, porodniških odsotnosti ter 3
pripravnikov - tehnikov zdravstvene nege. Ena izmed tovrstnih zaposlitev (za
nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti) je bila že sklenjena v februarju
(Finančni plan Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah 2009).

25
20

Univ.- spec.
univ. visoka

15

visoka strok.
10

višja
srednja

5

nižja

0
Šmarje

Rog.Sl.

Rogatec

Graf 1.1. Zaposleni po izobrazbi v zdravstvenih postajah Šmarje pri Jelšah, Rogaški Slatini
in Rogatcu
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8
7
6

Univ.- spec.

5

univ. visoka

4

visoka strok.

3

višja

2

srednja

1

nižja

0
Kozje

B/Sotli

Podčetrtek

Graf 1.1. - nadaljevanje Zaposleni po izobrazbi v zdravstvenih postajah Kozje, Bistrica ob
Sotli in Podčetrtku

Značilnosti zdravstvenega doma
Zdravstveni dom je bil poseben predvsem po tem, da smo imeli za naše
bolnike zagotovljen nad standard. To pomeni, da so hkrati dežurno službo
opravljali trije zdravniki, 3 medicinske sestre in dva zdravstvena tehnika v
reševalni službi. Tako močne ekipe, ki bi opravljala dežurno službo in NMP
v takšni obliki, ni bilo zaslediti nikjer drugje po Sloveniji.
ačin vodenja v zdravstvenem domu
Z vidika organizacijskega vodenja mora sistemizacija določiti osnovno
razdelitev dela in težiti k temu, da se delo posodablja. Ustrezati mora
naslednjim procesom:
- organizacijskemu razvoju,
- sodobnemu vodenju,
- razvoju kadrov,
- motiviranju zaposlenih (Kejžar 2000, v Klun 2003,22-24).
Motiviranje
zaposlenih
vključuje
kontinuirano
izobraževanje,
izpopolnjevanje in napredovanje zaposlenih, dajanje osrednjega položaja in
aktivne vloge delavcem pri delu, spodbujanje njihove inventivnosti in
odličnosti, domišljeno nagrajevanje z namenom motiviranja njihove
prizadevnosti in vložka v uspešnost in razvoj, dajanje osrednjega pomena
skupinskemu delu, priznavanje pristojnosti osebja za hitro, prožno in
inovativno odzivanje v danih delovnih situacijah (Kejžar 2000, v Klun 2003,
22-24).
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Kobalova (2004) izhaja iz hipoteze, po kateri je motivacija proces, ki
spodbuja in usmerja vedenje posameznika k določenemu cilju. Ni je mogoče
opazovati neposredno, ampak lahko o njej le sklepamo preko vedenja
posameznika; na primer napora, ki ga vloži v neko dejavnost, nalog, ki jih
opravlja in ne nazadnje preko tistega, kar nam o lastni motivaciji pove sam.
Pintrich in Schunk (1996, v Kobal 2004,61) menita, da sta za razumevanje
motivacije središčnega pomena cilj in dejavnost.
Motivacijo lahko delimo na notranjo in zunanjo. Notranja motivacija je
povezana z željo po izobraževanju, zunanja pa je definirana s potrebo po
učenju. Uspešno načrtovanje in doseganje ciljev je povezano s
posameznikovimi osebnostnimi značilnostmi in vrednostnim sistemom
(Race, 1998, v Kobal 2004,66-69).
Pomembna sestavina procesa motiviranja zaposlenih je njihovo nagrajevanje.
Spodbuden plačni sistem ima ključno vlogo v zadovoljstvu zaposlenih,
povečuje njihovo zavzetost za delo in napredek organizacije ter ustvarja
njihovo privrženost združbi. Osnova plačnega sistema je vrednotenje dela, to
je presoja medsebojnega vzporejanja različnih vrst dela z namenom, da za
vsako posamično delo določimo njegovo vrednost glede na razmerja do
celote del v organizaciji (Klun 2003, 24).
Na področju managementa v slovenskem zdravstvu je opravljenih precej
raziskav, ki so potrdile tezo, da se vodilni v zdravstvu premalo izobražujejo
iz področja managementa in vodenja (Bohinc, 1997; Česen, 1988; Hočevar,
1994; Pahor, 1998, Ritonja, 1996; Skela Savič, 2000, 2002; Svetic 1996, v
Skela Savič 2004, 27). Izobraževalni programi, ki so se izvajali na tem
področju, niso preverjeni in vrednoteni v smislu prispevka slušateljev k
uvajanju sodobnih pristopov v vodenju (Skela Savič 2002, v Skela Savič
2004, 27).
Iz tega sklepamo, da se moramo zdravstveni delavci izobraževati na različnih
področjih, da bomo lažje premagovali različne ovire, s katerimi se srečujemo
pri našem vsakdanjem delu.

RACIOALIZACIJA PORABE MATERIALA
Beseda racionalizacija je razložena že v uvodu in torej pomeni skrbeti za
večjo racionalnost v poslovanju, racionalnost preskrbe, proizvodnje.
V zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah že nekaj let ravnamo racionalno z
materialom; to pomeni predvsem zmanjšanje količine zalog materialov, ki so
hitro dobavljivi in zalog materialov, ki jih uporabljamo za nego ran. To so
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obloge, ki niso plačane s strani ZZZS in se ne dobijo na recept, ampak je to
strošek zdravstvenega doma, oziroma bi si jih morali pacienti kupiti sami.
Pri nas vse te obloge pacienti dobijo zastonj. Analize, katere so naredila
podjetja, ki obloge proizvajajo v sodelovanju z našimi patronažnimi
medicinskimi sestrami, so pokazale, da je zelo smiselna uporaba le-teh.
Pri oskrbi rani z oblogami so ugotovili:
• zmanjša se število obiskov patronažne MS pri pacientu,
• zmanjša se poraba sanitetnega materiala,
• skrajša se čas celjenja ran,
• zmanjša se bolečina,
• zmanjša se strošek oskrbe (gledano skozi celoten potek zdravljenja) in
• poveča se zadovoljstvo pacienta.
Pri nas smo enotnega mnenja, da bomo še vedno uporabljali obloge za
zdravljenje ran pri tistih pacientih, kjer je le - to smiselno in uspešno. Na ta
način pacientom nudimo največ, kar je v naši moči, obenem pa skrbimo za
pacientovo kvalitetno in kakovostno obravnavo bodisi na njegovem domu ali
v zdravstvenem domu.

REORGAIZACIJA DEŽURE SLUŽBE
Z 19.12.2008 smo prešli na način delovanja, ki je točno določen s
Pravilnikom o Nujni medicinski pomoči. Tam je točno napisano, da mora to
področje pokrivati le en tim, kar pomeni zdravnik in dva zdravstvena tehnika
v reševalni službi in en zdravnik v pripravljenosti. Za dispečersko
(informacijsko) delo smo obdržali enega zdravstvenega tehnika, ki ostane v
zdravstvenem domu za sprejem klicev in koordinacijo dela (Protokol nujne
medicinske pomoči in dežurne službe – v pripravi, 2009).
Od 19.12.2009 dalje, za naše področje dežurajo:
- med tednom v ZD Šmarje: 1 zdravnik, 1MS ali ZT, 2 ZT v reševalni
službi in 1 zdravnik, ki je v pripravljenosti.
- Sobote, nedelje in prazniki: 1 zdravnik, 1MS ali ZT, 2 ZT v reševalni
službi – ti so v ZD Šmarje, nato pa še po 1 zdravnik in 1 MS ali ZT od 713 ure v ZP Rogaška Slatina in na Kozjanskem (ali v ZP Podčetrtek, ali
v ZP Kozje ali v ZP Bistrica ob Sotli). Po 13 uri pride eden izmed teh
dveh zdravnikov v Šmarje in je v ZD do 21 ure, nato pa je v
pripravljenosti.
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Uvedba novega načina dela, je prineslo s seboj veliko dela in dogovarjanja,
da smo zadostili potrebam države, z dodatnim deležem denarja, ki ga
zagotavljajo občine, pa smo zagotovili našim prebivalcem še del dežurstva na
dveh že prej omenjenih lokacijah.
Začetki so bili kar težki, prebivalci na nekaterih območjih precej jezni in
prestrašeni, vendar so kmalu ugotovili, da bo ta novi način dežurne službe
kljub vsemu za njih ustrezen.
Ob sobotah, nedeljah in praznikih, pacienti med 7 in 13 uro lahko dobijo vso
potrebno pomoč in oskrbo, kot so jo prej, nato se do 7 ure zjutraj obračajo na
centralno dežurno mesto, ki je v ZD Šmarje in potem se ta krog ponovi.
Na telefonskih tajnicah je sporočeno, kdaj katera zdravstvena postaja dežura,
tako, da dobijo pacienti informacijo ob klicu, mesečni oziroma po novem tro
- mesečni razporedi dežurstev pa so v vseh zdravstvenih postajah.
Reorganizacija dežurne službe je za nas pomeni veliko racionalizacijo v
smislu kadrovskih virov in finančnih sredstev. MS in ZT, ki so vključeni v
dežurno službo, so po novem dežurni 2 x med tednom in v soboto ali v
nedeljo ali na praznik, se pravi 3 x na mesec, nekateri pa še 1 – 2 x po 6 ur ob
vikendih in praznikih. To je mnogo manj, saj so prej dežurali tudi do 6x na
mesec (v povprečju). S tem se je zmanjšala količina obremenitev, potrebno
pa je poudariti, da so ta dežurstva sedaj mnogo bolj naporna.

CETRALIZACIJA PRAJA I LIKAJA
Zaposlenih imamo 12 čistilk, od tega so 4 za polovični delovni čas. Do
lanskega leta so opravljale čiščenje, pranje in likanje na šestih lokacijah, nato
smo pranje in likanje na dveh lokacijah ukinili, saj se je na eni lokaciji to
opravljalo za 6, na drugi pa le za 3 zaposlene.
V začetku meseca junija letos, smo po mnogih premišljanjih, primerjavah in
analizah prešli na skupno pralnico in likalnico, ki se nahaja v kletnih
prostorih ZD Šmarje pri Jelšah.
Z odhodom lekarne iz naših prostorov, smo pridobili velik prostor, ki smo ga
uredili za likalnico in sušilnico.
Z zaposlenimi čistilkami smo imeli skupni sestanek, kjer smo jim predstavili
naš načrt. Dve zaposleni smo preusmerili na centralno pralnico, eno,
zaposleno za polovični delovni čas smo usposobili za razvoz perila. Dve
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zdravstveni postaji smo združili glede čiščenja, na eni pa delo reorganizirali
tako, da čistilka iz dopoldanske izmene prihaja za pol delovnega časa likat v
centralno pralnico.
Ob razvozu perila se prepelje tudi vsa pošta in prinaša se vzorce krvi v naš
laboratorij za analizo (iz ene postaje vsak dan, iz dveh pa 2 - 3 krat tedensko).
Na ta način smo zagotovili znižanje stroškov poštnine od 100 do 200 evrov
na mesec samo za pošto, medtem, ko bi nas pošiljanje materiala stalo še
nekaj več.
Ob novem načinu pranja smo po lokacijah pobrali pralne praške, mehčalce in
druga sredstva. Iz nabranih zalog smo opravljali pranje za cel mesec za vse
zaposlene in zasebnike, ki jim nudimo pranje perila. Prihranili nismo le pri
pralnih sredstvih, ampak tudi pri vodi in električni energiji, saj so zaposlene
čistilke povedale, da so velikokrat pralne stroje napolnile le za tretjino ali
polovico. Teh stroškov še nismo izračunali, saj ne bi bili realni rezultati, ker
je bil to čas dopustov in ni bilo nikoli večine zaposlenih v službi. Počakali
bomo na jesen in takrat naredili analizo.
Ob tem, da smo ukinili pralnice v zdravstvenih postajah, se je zmanjšalo tudi
čiščenje v njih. Pralnice in likalnice so bile v kletnih prostorih in ponekod
sedaj kletne prostore uporabljamo le za arhiv in odlaganje kužnega materiala.
Čiščenje se tam ne izvaja več vsak dan. Enako velja za vse prostore, ki so se
uporabljali le za namene dežurne službe za zaposlene v vseh zdravstvenih
postajah. Nekaj teh prostorov je sedaj praznih in potrebno se bo odločiti, za
katere namene jih bomo uporabljali v prihodnosti.

USPEŠOST PODJETJA
Zaradi uvajanja mnogih sprememb, ki so se začele s prihodom nove poslovne
direktorice s 01.04.2008, zaradi plačne reforme, ki nas je doletela s
01.08.2008, še ne moremo govoriti o uspešnem podjetju.
V primeru, da nas ne bi doletela nova plačna reforma in če ne bi imeli še
nekaj obveznosti iz preteklih let, bi bilo stanje našega zdravstvenega doma
čisto drugačno, kot je sedaj.
Ukvarjali smo se (in se občasno še vedno) z reorganizacijo dežurne službe,
ljudem »jemljemo« nad standard (kot pravijo pacienti), rešujemo probleme z
zdravniki koncesionarji in se borimo za pridobitev vsaj enega dodatnega
zdravnika.
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Zaradi vsega naštetega so se mnoga dela, ki smo jih uspeli urediti, spremeniti
in izboljšati, pokazala v manjši luči, kot bi se morala.

RACIOALIZACIJA KADROVSKE FUKCIJE
V smislu uspešne organiziranosti ločimo tri podobne pojme organizacijske
uspešnosti, ki jih lahko uporabimo tudi za opredelitev uspešnosti upravljanja
s človeškimi viri:
- EKONOMIČNOST
- PRODUKTIVNOST, ki opredeljujeta organizacijsko učinkovitost ter
- EFIKASNOST, ki opredeljuje organizacijsko uspešnost (Ravnikar,
2002,7).
Racionalno se obnašamo tudi pri zaposlovanju. Za porodniške in daljše
bolniške odsotnosti smo zaposlili delavce za določen čas, krajše odsotnosti pa
skušamo nadomestiti z razpoložljivimi kadri. Sklenjenih imamo tudi nekaj
podjemnih pogodb za izpad delavcev (MS, zdravniki) in opravljanje dežurne
službe (MS, zdravniki).
V zadnjem času nimamo veliko nadurnega dela, kar pomeni, da smo nekako
skušali pravilno razporediti delo in s tem zaposlenim omogočili čimbolj
normalno opravljanje dela.
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki so pri svojem delu že tako ali
tako zelo obremenjeni, opravljajo zelo odgovorno in naporno delo, tako, da je
potrebno zelo paziti, da jih še dodatno ne preobremenimo. V tem primeru
takoj pade kvaliteta dela, ki pa je v našem poklicu zelo pomembna.
Za letošnje leto, smo kljub krizi pripravili podoben plan izobraževanja kot
prejšnja leta (interno in eksterno izobraževanje). Pri zaposlenih nismo
omejevali eksternega izobraževanja, v smislu varčevanja pa smo za potovanje
raje dali službeno vozilo, kot plačali kilometrino. Na ta način smo na
izobraževanje poslali po dva zaposlena, saj smo plačali kotizaciji, dnevnice in
nočitev, ne pa tudi kilometrine. V prvi polovici leta smo porabili približno
polovico predvidenih sredstev, tako, da se bodo naši zaposleni letos še lahko
udeleževali seminarjev. Vsi vemo, da je treba znanje nadgrajevati in
dopolnjevati in da se ta denar dobro obrestuje.
Nekaj izobraževanj organiziramo tudi znotraj zdravstvenega doma s strani
zaposlenih v reševalni službi. Na ta način vadimo in utrjujemo znanje o
temeljnih postopkih oživljanja.
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Letošnje poletje so največje pomanjkanje kadra doživele čistilke, saj smo
imeli in še imamo eno dolgotrajno bolniško odsotnost in več krajših, prav
tako, pa so morale dopustniške odsotnosti potekati po vnaprej dogovorjenem
razporedu. Kader smo nadomestili z delom preko študentskega servisa in z
nadurami nekaterih delavk. V tem času se je stanje popravilo; manj je
dopustov in tudi bolniških odsotnosti.

SKLEPE MISLI
Kljub racionalizaciji se je potrebno obnašati skladno s pravili stroke in
zagotavljati dovolj kadra, ki bo delo opravljal strokovno. Zagotoviti je
potrebno izobraževanje in tudi nagrajevanje za dobro opravljeno delo, kolikor
je pač v tem času mogoče.
V tem letu se moramo zelo truditi, da bomo obvladovali stroške na vseh
področjih, da ne bomo zapadli v prevelik minus. Stanje je zaenkrat še
obvladljivo, vendar se moramo zavedati, da bo znižanje finančnih sredstev
povzročilo precejšen izpad denarja. Z dobro organiziranostjo, smotrno
uporabo materiala, nadomeščanjem delovnih oblačil le tam, kjer je potrebno
in z varčevanjem bomo še vedno lahko svoje delo opravljali strokovno. S tem
bomo dosegli, da bodo naši zaposleni kljub vsemu zadovoljni in doživljali
manj stresa na delovnem mestu.
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VARČEVALI UKREPI V SOCIALOVARSTVEEM
ZAVODU
Radka Podlesnik
Karmen Wirth
Dom ob Savinji Celje

IZVLEČEK
V zadnjem letu vse bolj govorimo o gospodarski krizi, ki je zajela celoten
svet in prišla tudi v našo državo. Na ukrepe varčevanja se je pripravljalo tako
gospodarstvo, kot tudi negospodarstvo. S strani Vlade Republike Slovenije
smo tudi socialnovarstveni zavodi prejeli 15. maja letos »Načrt ukrepov v
javnem sektorju«. Pristojna ministrstva so dobila nalogo, da morajo v
sodelovanju z direktorji posrednih proračunskih uporabnikov pripraviti
finančne načrte tako, da se čim bolj zmanjšajo vsi stroški. Tudi v Domu ob
Savinji Celje smo se lotili izvajanja različnih ukrepov, s katerimi skušamo
znižati stroške našega dela, vendar pa pri tem ohraniti kakovost storitev, ki
jih ponujamo uporabnikom.

TREUTO STAJE V SLOVEIJI
Institucionalno varstvo po zakonu obsega vse oblike pomoči v zavodu, drugi
družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo
ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti bivanje, organizirana
prehrana, varstvo ter zdravstveno varstvo.
Osnovna dejavnost domov je izvajanje institucionalnega varstva za starejše.
Zakon o socialnem varstvu jo uvršča v javno službo ter opredeljuje kot obliko
socialnovarstvene storitve, ki je namenjena odpravljanju osebnih stisk in
težav starejših od 65 let in drugih oseb, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih
razlogov ne morejo živeti doma.
Število starejših nad 65 let v Sloveniji hitro narašča in ker so oblike pomoči,
ki bi jih starejši lahko koristili pred vključitvijo v domsko varstvo, slabo
razvite, se povečuje pritisk na domove. Če bi želeli skrajšati čakalne dobe v
domovih, bi morali bolj intenzivno uvajati druge oblike skrbi za starejše:
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•
•
•
•
•

pomoč na daljavo,
pomoč in nego na domu,
dnevno varstvo,
varovana stanovanja
in podobne mobilne ter ambulantne storitve.

V Sloveniji je bilo v začetku leta 2009 na voljo 18.494 mest za starejše, ki so
na voljo v 91 domovih in posebnih zavodih na 100 lokacijah. Od tega je v
javnih zavodih 13.583 mest v 56 zavodih na 64 lokacijah, ter 3.395 mest v
zasebnih domovih pri 28 izvajalcih na 31 lokacijah. Po letu 2002 se veča
število mest pri zasebnih izvajalcih. V posebnih zavodih za odrasle je 1.516
mest v 5 zavodih na 5 lokacijah (Skupnost socialnih zavodov Slovenije,
2009).
Domovi se po eni strani soočajo s povečanim povpraševanjem, vedno
daljšimi čakalnimi vrstami in številnimi novimi obveznostmi. Po drugi strani
pa domovi zaradi cenovne politike države, ki jim pri oblikovanju cene oskrbe
ne priznava vseh stroškov, vedno manj investirajo v obnovo domov
(Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 2008).

AČII FIACIRAJA DOMOV
Povprečna struktura celotnega prihodka domov na dejavnost je sledeča:
• 55 % od storitve oskrbe,
• 38 % z izvajanjem zdravstvene nege in rehabilitacije,
• 7 % z izvajanjem dodatnih storitev (prodaja kosil, pomoč na domu,…).
Najpomembnejši vir prihodkov domov so plačila uporabnikov, drugi prav
tako zelo pomemben vir so plačila Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, doplačila stanovalcem iz občin so po velikosti tretji vir plačil
storitev, najnižji delež predstavljajo drugi viri plačil (gospodarska dejavnost,
dotacije).
Javni domovi se torej ne financirajo iz proračunskih sredstev, vendar za njih
veljajo enaka pravila kot za ostale javne zavode, ki so financirani iz
proračunskih sredstev. Prav je, da ima država nadzor nad načinom
oblikovanja cen, ni pa prav, da ima država odločujoč vpliv na poslovanje in
upravljanje domov, saj finančno k temu nič ne prispeva.
Zasebni domovi imajo v nasprotju z javnimi domovi v ceno oskrbe priznane
tudi investicijske stroške, zato so njihove cene oskrbe višje kot v javnih
domovih in le-ti predstavljajo nelojalno konkurenco zasebnim domovom.
Zato Skupnost socialnih zavodov Slovenije opozarja, da javni domovi ne
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morejo toliko vlagati v investicije in razvoj novih storitev, ter da zato
zaostajajo za zasebnimi domovi (Skupnost socialnih zavodov Slovenije,
2008).
Viri plačil v Domu ob Savinji Celje so glede na posamezno vrsto prihodkov
naslednji:
• prihodki od storitev oskrbe predstavljajo 43 % vseh prihodkov in so
financirani s strani samoplačnikov (94 %) in s strani občin (6 %),
• storitve zdravstvene nege predstavljajo 32 % vseh prihodkov in so
financirane s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (100
%),
• storitve pomoči na domu predstavljajo 18 % vseh prihodkov zavoda in so
financirane s strani uporabnikov storitev (25 %), s strani občin (50 %) in s
strani Zavoda za zaposlovanje (25 %),
• tržno dejavnost predstavlja kuhanje kosil za zunanje uporabnike in
predstavlja 7 % vseh prihodkov in je financirana s strani uporabnikov
(100 %).

CEE STORITEV V DOMOVIH
Storitve oskrbe plačujejo stanovalci sami oziroma s pomočjo svojcev ter
občin. Cene oskrbe morajo biti oblikovane v skladu s predpisano
metodologijo, sprejemajo pa jih pristojni organi upravljanja domov, ki
morajo k tem cenam pridobiti tudi soglasje Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve.
Zdravstvene storitve v domovih so stanovalcem zagotovljene iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Cene teh storitev pa so določene v vsakoletni
pogodbi doma z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je tudi
plačnik teh storitev.
Storitve v domovih:
Osnovne storitve, ki jih morajo domovi zagotavljati, obsegajo:
• bivanje, oziroma namestitev v eno-, dvo- ali več posteljnih sobah,
• vzdrževanje prostorov in perila,
• organizirano in zdravstvenemu stanju primerno prehrano ter tehnično
oskrbo,
• osebno pomoč, socialno oskrbo ter varstvo,
• zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo,
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•

osnovno zdravstveno in specialistično konziliarno dejavnost, ki jo v
domovih izvajajo zdravstveni domovi ali zasebni zdravniki.

Vse storitve v okviru osnovne dejavnosti so standardizirane. Odstopanja od
standarda so dopustna navzgor zaradi boljših (nadstandardnih) bivalnih
pogojev, odstopanja navzdol pa zaradi bivalnih pogojev, ki so nižji od
standardnih. Omenjena odstopanja seveda vplivajo tudi na višino cene
oskrbe.
Kot standardna storitev se smatra enoposteljna oz. dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij. Za nadstandardno socialno varstveno storitev se šteje
storitev, ki se izvaja v pogojih, ki so višji od minimalnih tehničnih pogojev za
izvajanje socialno varstvenih storitev. Kot nadstandardna storitev se v domu
smatra:
• bivanje v enoposteljni sobi z lastno kopalnico,
• balkon ali terasa,
• dodatna oprema v sobi (priključek za telefon, televizijo, kabelski
priključek ter možnost namestitve in uporabe hladilnika),
• apartma ali garsonjera.
Dodatne dejavnosti domov lahko obsegajo:
• različne dodatne oskrbne ali druge storitve za stanovalce domov, ki niso
zajete v standardiziran obseg posamezne kategorije oskrbe,
• dnevno varstvo za starejše, ki živijo doma in vključuje oskrbne in
zdravstvene storitve,
• oskrbne in zdravstvene storitve za stanovalce oskrbovanih stanovanj,
• zagotavljanje ustrezne prehrane in zdravstvene nege ter drugih oblik
pomoči posamezniku in družini na domu,
• storitve socialnega servisa na domu za starejše oziroma druge, ki takšno
pomoč potrebujejo,
• sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami, društvi in posamezniki
za izvajanje različnih oblik dejavnosti, namenjenih starejšim ljudem zunaj
doma,
• opravljanje drugih storitev za starejše v njihovem domačem okolju.
Cene storitev tega dela dejavnosti potrjujejo organi upravljanja domov.
Domovi lahko po zakonu opravljajo tudi tako imenovane tržne dejavnosti,
pridobljena sredstva pa namenjajo za izboljševanje pogojev za izvajanje
svoje osnovne dejavnosti.
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UKREPI ZA UBLAŽITEV KRIZE V DOMU OB SAVIJI CELJE
Dom ob Savinji Celje je bil ustanovljen kot javni socialnovarstveni zavod
Dom upokojencev Celje in se je z mnogimi dopolnili in spremembami
preimenoval v Dom ob Savinji Celje. Ustanovitelj doma je Republika
Slovenija, zato vse ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada
Republike Slovenije. V Domu ob Savinji Celje zagotavljamo različne
programe in storitve za starejše.
Od 2005 nudimo celotno paleto storitev:
• zagotavljamo storitve institucionalnega varstva in dnevni center,
• pomoč na domu in pomoč na daljavo ter
• informacijsko-koordinacijski center.
V okviru storitve pomoči na domu, upravičencem vse dni v letu zagotavljamo
dnevno tudi »prinašanje enega pripravljenega obroka hrane«. Smo edini
zavod v Sloveniji, ki zagotavlja vse oblike storitev za starejše.
Kot javni socialnovarstveni zavod, smo tudi mi letos 15. maja prejeli od
Vlade Republike Slovenije Načrt ukrepov v javnem sektorju.
V načrtu je bilo opredeljeno, da morajo pristojna ministrstva v sodelovanju z
direktorji posrednih proračunskih uporabnikov pripraviti finančne načrte
tako, da se zmanjšajo stroški za plačilo blaga, storitev, nakup ali gradnjo
osnovnih sredstev za najmanj 20 %.

AČRT UKREPOV I CILJI:
•

Optimizacija organizacije subjektov javnega sektorja:
» cilj je zmanjšanje števila pravnih oseb in s tem zmanjšanje potrebnega
obsega finančnih sredstev za plače in materialne stroške, zmanjšanje
števila zaposlenih v javnem sektorju.

•

Racionalizacija in poenotenje notranje organiziranosti subjektov
javnega sektorja:
» cilj je zmanjšanje števila notranjih organizacijskih nivojev in enot in s
tem zmanjšanje potrebnega obsega finančnih sredstev za plače in
materialne stroške, zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju z
naravnim odlivom zaposlenih z ne nadomeščanjem zaposlenih,
katerim preneha delovno razmerje, v okviru enotne usmeritve
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doseganje 2 % zmanjšanja števila zaposlenih v celotnem javnem
sektorju.
•

Optimizacija poslovnih procesov in upravljanja s kadri v osebah
javnega sektorja:
» cilj je racionalno, in na delovnih potrebah utemeljeno, spreminjanje
aktov o sistemizaciji delovnih mest in s tem zmanjšanje potrebnega
obsega finančnih sredstev za plače in materialne stroške, zmanjšanje
števila zaposlenih v javnem sektorju.

•

Racionalizacija službenih potovanj doma in v tujini:
» cilj je racionalna raba proračunskih sredstev.

•

Zmanjšanje stroškov zunanjih izvajalcev z zagotovitvijo izvedbe nalog z
lastnim kadrovskim potencialom:
» cilj je zmanjšanje stroškov, boljši izkoristek kadrovskih potencialov,
zmanjšanje outsourcing-a.

•

Znižanje investicijskih odhodkov za 20 % na račun investicijskega
vzdrževanja:
• cilj je enkratno zmanjševanje javno finančnih odhodkov.

•

Objava naročil v postopkih zbiranja ponudb na spletnih straneh:
• cilj je povečati konkurenčnost in gospodarnost pri oddaji naročil,
nižjih vrednosti, v postopku zbiranja ponudb.

•

Pregled obstoječih pogodb in priprava poročila za zniževanje stroškov
na področju javnega naročanja:
• cilj je zniževanje stroškov, gospodarnejša oddaja javnih naročil in
racionalizacija poslovanja.

•

Izvedba skupnih javnih naročil v letu 2009 (preko Skupnosti socialnih
zavodov):
• cilj je zniževanje stroškov, gospodarnejša oddaja javnih naročil in
racionalizacija poslovanja.

S temi ukrepi naj bi javni sektor ublažil gospodarsko in finančno krizo, ki nas
je vse doletela. S preprostimi besedami so to ukrepi kako premagovati
obdobje recesije.
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Navodil smo se v našem domu lotili zelo resno. Preučili smo vse možnosti, ki
bi nam pomagale zmanjšati stroške delovanja.
Za vsako področje dela oziroma za vsako posamezno službo v našem domu
smo pričeli ugotavljati porabo finančnih sredstev in možnosti za
zmanjševanje stroškov. Ugotovili smo, da je zdravstveno-negovalna služba
velik porabnik domskih sredstev. Ostali porabniki pa so še: služba prehrane,
tehnična služba z vzdrževanjem celotnega doma, pralnica, socialna služba,
uprava ter razne investicije.
Prišli smo do zaključkov, da lahko z racionalnejšo nabavo in uporabo
delovnih pripomočkov ali ostalih sredstev v teh službah prihranimo finančna
sredstva. Seveda pa smo ves čas izhajali iz vidika, da se našim uporabnikom
ne sme zmanjšati standard storitev oziroma njihova kvaliteta.
Zdravstveno - negovalna služba
V zdravstveno - negovalni službi smo se varčevalnih ukrepov lotili na
sledeče načine:
- Za dobavo materiala za zdravstveno - negovalno službo izvedemo vsako
leto javno naročilo t.i. »malih vrednosti« in izberemo najugodnejšega
dobavitelja.
- Pri nabavi manjših količin pripomočkov in aparatur za delo v zdravstveni
negi in oskrbi dosledno izvajamo naročila na način, da predhodno
pridobimo tri ponudbe. Izberemo najcenejšega ponudnika, seveda pa
vztrajamo pri kvaliteti izdelka. Pogosto želimo izdelke pred naročilom
tudi preizkusiti.
- Nabavo pisarniškega materiala za posamezno enoto zdravstveno negovalne službe mora odobriti vodja službe, ne samo vodja posamezne
enote. Pisala pridobimo tudi s pomočjo sponzorjev. Obojestransko
uporabimo pisarniški papir, uporabljamo črno - beli tiskalnik, ker so črne
kartuše cenejše od barvnih. Stare, iglične tiskalnike zamenjujemo z
novimi – laserskimi, pri tem sledimo trendu, da več uporabnikov tiska na
en tiskalnik (na ta način zmanjšamo število tiskalnikov).
- Računalnike, ki gredo v odpis iz uprave, uporabimo na posameznih
nadstropjih zdravstveno - negovalne službe, ker še ustrezajo našim
zahtevam. Na ta način, da smo sprejeli sicer že »zastarele« računalnike,
smo prišli do zadostnega števila računalnikov za potrebe naše službe.
- Omejili smo nabavo novih delovnih pripomočkov. S pripomočki in
aparaturami delamo pazljivo in odgovorno. Ob nastalih poškodbah takoj
obvestimo hišnika ali ustrezni servis.
- Pri izbiri materiala za oskrbo rane izbiramo sodobne izdelke, ki so
kvalitetni in imajo možnost daljše uporabe na rani.
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Skrbimo za racionalno porabo sanitetno - potrošnega materiala (npr. pri
čiščenju rane uporabimo set 1 ali pa samo tampone, namesto seta 2).
Pozorni smo na racionalno porabo lateks rokavic pri negi stanovalcev.
Racionalno nabavljamo novo posteljno perilo oz. ostalo perilo (plenice,
srajce za težje bolnike, pajace, brisače, trenerke, serviete, prte,…).
Posteljno perilo menjamo ob jutranji negi po potrebi, ne menjujemo
avtomatično vsega posteljnega perila vsak dan. Na ta način zmanjšamo
količino perila, ki ga mora pralnica dnevno oprati.
Aparature, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo
(televizorje, klimatske naprave, električne štedilnike, luči…) izklapljamo,
ko jih več ne potrebujemo. Določene aparature nadomestimo z novimi –
varčnimi in s tem zmanjšamo porabo električne energije.
V okviru kadrovskih možnosti in glede na zdravstveno stanje stanovalca
se odločamo za transport stanovalcev na kontrolne preglede v Bolnišnico
Celje s pomočjo invalidskih vozičkov in ne reševalnega prevoza.
V poletnih mesecih ne uporabljamo izparilnikov in eteričnih olj, ker
prostore več zračimo, ravno tako ne uporabljamo električnih osvežilcev
zraka, če to ni nujno potrebno.
Svojce obveščamo na mobilne telefone šele takrat, ko se nam na
stacionarne telefone ne oglasijo, ali pa nimajo stacionarnih telefonov.
Običajno trikrat na mesec izvedemo različna interna predavanja za
zaposlene, kar je bolj ekonomično kot udeležba na zunanjih strokovnih
seminarjih.
Ob letnem naročanju delovne obleke zaposleni naročijo samo tisti kos
delovne obleke, ki ga potrebujejo (npr. jakno ali hlače), ne naročijo
avtomatično enega kompleta.
V času rednih letnih dopustov, meseca julija in avgusta, smo si pri delu
na oddelkih še do leta 2004 pomagali s 6 dijaki oz. študenti, od leta 2005
dalje pa nam pri delu pomagajo samo še 4 dijaki oz. študentje – na ta
način smo zmanjšali stroške namenjene počitniškemu delu.
Na oddelku za stanovalce z demenco nam pri delu pomaga 5 delavcev
zaposlenih preko programa javnih del. Pri delu v čistilni ekipi pa nam
pomagata 2 delavki, zaposleni prav tako preko programa javnih del. V
preteklosti so nam pri delu pomagali tudi zaposleni preko programov, ki
jih je financiral Evropski socialni sklad. Tako smo v letu 2007 imeli
zaposlenih dodatno kar 11 delavcev v okviru teh programov. Že v letu
2008 smo ekipo delavcev zmanjšali, tako nam sedaj pomaga le še 7
delavcev, zaposlenih preko programa javnih del.
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Ostale službe
-

-

-

Na poslovanje zavoda imajo stroški materiala in storitev pomemben
vpliv. Zato redno spremljamo njihovo gibanje.
Mesečno spremljamo negativne odmike realiziranih prihodkov in
stroškov od planiranih in jih podrobno analiziramo.
Z izvajanjem javnih naročil smo dosegli znižanje teh stroškov in
podaljšanje plačilnih rokov pri dobaviteljih.
Za dobavo živil izvedemo vsaka tri leta javni razpis po odprtem postopku.
Prav tako izvajamo javno naročilo po postopku zbiranja ponudb za
nabavo pisarniškega materiala, tekočih pralnih sredstev za strojno pranje
perila, nabavo pomivalnih sredstev, pripomočkov za čiščenje, papirne
galanterije, čistil in razkužil za sobe, skupne prostore in kuhinjo, PVC
galanterijo,…
Sami izvajamo javna naročila in se ne poslužujemo storitev zunanjih
institucij za izvedbo javnih naročil.
V računovodski službi redno spremljamo ali nam dobavitelji
zaračunavajo blago po veljavnih posredovanih cenikih.
Ker se zavedamo visokih stroškov energentov in predvsem naraščajočih
cen energentov, smo pristopili k projektu povečanja energetske
učinkovitosti v našem domu. V okviru tega projekta smo v letu 2007
obnovili kotlovnico in zamenjali energent (iz kurilnega olja smo prešli na
zemeljski plin). V letu 2008 smo obnovili fasado in zamenjali stavbno
pohištvo (zunanja okna in vrata) na 6. nadstropjih zdravstveno negovalne enote II. Na nekatera okna, izpostavljena direktni sončni
svetlobi in toploti, smo namestili žaluzije – krpanke in na ta način
zmanjšali uporabo klimatskih naprav. Takšne obnove prav tako
prispevajo k zmanjšanju porabe energije.
Z energijo skušamo varčevati tudi na ta način, da zamenjujemo navadne
žarnice z varčnimi.
V okviru renoviranja sistema ogrevanja smo namestili termostatske
ventile na radiatorjih.
Hišnika redno preverjata tesnjenje pri vodovodnih pipah in skrbita za
preprečevanje iztoka vode iz WC kotličkov.
Naloga vodilnih delavcev je permanentno opozarjanje zaposlenih in
stanovalcev na varčevanje z vodo in elektriko.
V pralnici smo zmanjšali porabo električne energije na podlagi
kratkotrajnih prekinitev dela določenega števila pralnih in sušilnih strojev
ter likalnika ob t.i. »špicah« porabe električne energije. Uvedli smo
prerazporeditev delovnega časa za eno delavko in sicer je 1x tedensko
razporejena na popoldanski turnus. Energijo prihranimo tudi tako, da ne
likamo spodnjih delov uniform in kuhinjskih servietov.
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Pri izvajanju delovne terapije uporabljamo material, ki ga dobimo v dar
(volna, blago, prejica, igle, papir, leseni odpadki,…), odpadni material
(zamaški, steklenice, PVC embalaža,…) in material, ki ga naberemo v
naravi. Za zaščito delovnih površin v delovni terapiji uporabimo že
popisan pisarniški papir.
Pri planiranju izobraževanja težimo k organiziranju izobraževanj v
samem domu, ker se takšnih izobraževanj lahko udeleži večje število
zaposlenih in so cenejša. Kadar se zaposleni udeležijo zunanjih
izobraževanj, spoznanja iz zunanjih usposabljanj prenašajo na svoje
sodelavce s t.i. internimi usposabljanji. Tako je omogočen prenos
spoznanj in usposabljanj na večje število zaposlenih, pisno gradivo iz
zunanjega usposabljanja pa kroži med zaposlenimi znotraj službe.
Vse službe skrbijo za racionalno naročanje in porabo pisarniškega
materiala.

ZAKLJUČEK
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve politiko na področju varstva
starejših usmerja na podlagi petletnih strategij varstva starejših, s katero želi
predvsem omogočiti pogoje za kakovostno staranje in oskrbo naglo rastočega
deleža tretje generacije. Strategija do leta 2010 vsebuje štiri ključne
ugotovitve:
• prenizko rodnost evropskega prebivalstva,
• učinkovito vključevanje mladih v proces dela,
• prehitro izključevanje srednje in tretje generacije iz družbene delitve dela,
• ter oskrbo naglo naraščajočega števila najstarejših ljudi ob čedalje večji
nemoči sodobne družine, da bi skrbela zanje.
Da bi lahko zagotovili skladen razvoj in ohranitev evropskega prebivalstva,
je potrebno razrešiti navedene probleme.
Domovi si prizadevajo svojim stanovalcem zagotoviti čim bolj kvalitetno in
strokovno ustrezno oskrbo, nego in pomoč ter življenje v takšnih okvirih, kot
jih dopuščata njihova visoka starost in zdravstveno stanje. Domovi želijo biti
tudi čim bolj odprte ustanove, ki se povezujejo z ožjim in širšim družbenim
okoljem.
Gospodarska kriza domovom nalaga zmanjšanje stroškov, vendar pa pri tem
ne smemo pozabiti na kakovostno izvajanje storitev. V Domu ob Savinji
Celje že vsa leta skrbno nadziramo stroške dela in materiala. Ves čas se
zavedamo, da moramo ravnati odgovorno in delati racionalno. Gospodarska
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kriza nas je samo še dodatno spodbudila, da preverimo ali je delovanje
našega doma gospodarno in ali lahko storimo še kaj za znižanje stroškov.
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LOGISTIKA V BOLIŠICI – AALIZA PRIMERA V
BOLIŠICI TOPOLŠICA
Petra Kodrun
mag. Brigita Putar
Bolnišnica Topolšica

IZVLEČEK
V članku je predstavljena problematika logistike v slovenskih bolnišnicah,
zakaj se le te v bolnišnicah ne poslužujemo in kaj sploh je logistika. V
bolnišnici Topolšica smo se dotaknili problema oskrbovanja oddelkov z
zdravili in materialom iz bolnišnične lekarne. Priročna zaloga zdravil in
sanitetnega materiala na oddelkih bolnišnice, je zaloga, ki jo zagotavlja
bolnišnična lekarna za oskrbo oddelkov bolnišnice.
Logistični problem v bolnišnici je slaba komunikacija med bolnišnično
lekarno in oddelki, oziroma sodelovanje ni dovolj usklajeno. Zaradi tega
prihaja na oddelkih do prevelikih zalog zdravil, sanitetnega materiala
oziroma v ključnih trenutkih (ponoči) potrebna zdravila in materiali niso
dosegljivi, ker je lekarna zaprta. Posledično je okrnjena kakovost dela
zdravstvenega osebja, poleg tega se na oddelkih kopičijo zdravila in
materiali, ki se ne potrebujejo pogosto in jim velikokrat poteče rok uporabe,
kar pomeni dodatne stroške za bolnišnico.

UVOD
Kaj je logistika? Odkar človek pomni, obstaja problem, da se izdelki, ki jih
potrebujejo uporabniki, ne proizvajajo v njihovi bližini. Logistika predstavlja
proces, kako te izdelke pripeljati k uporabnikom čim hitreje in s čim nižjimi
stroški. Cilj logistike je torej, da pravo blago dostavi v pravi količini na pravo
mesto, v dogovorjenem času, stroških in na dogovorjeni način. Temelj
uspešne logistike pa je natančno označevanje.
Kako bi na označevanje v logistiki gledali, če bi bilo od njega odvisno vaše
življenje?
Primer: če pogledamo zdravstvo, kjer je točnost logističnega procesa
življenjskega pomena, bi lahko za enega od logističnih procesov v tej
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dejavnosti opisali na edini pravi način takole: izdajanje pravih zdravil, v
pravih odmerkih, ob pravem času, pravim oskrbovancem, po pravi
administrativni poti. Takšnega procesa izdajanja zdravil in zdravstvenih
pripomočkov se je v zdravstvu prijelo poimenovanje »5 pravih«.
Zaradi posledic globalnih političnih, gospodarskih in širših družbenih
sprememb zadnjega desetletja potreba po jasno opredeljeni strategiji in ciljih
zdravstvenega varstva na nacionalnih ravneh in v zdravstvenih organizacijah
še nikoli ni bila večja kot je sedaj. Danes je največji izziv za zdravstvene
politike, zdravnike, managerje in druge dejavnike odločanja o zdravstveni
oskrbi prebivalstva v opredeljevanju strateških ciljev zdravstvenega varstva
in v načrtovanju učinkovite strategije za uresničevanje teh ciljev. Ena
pomembnejših usmeritev reformiranja evropskega zdravstva, ki jo priporoča
tudi WHO, se nanaša na decentralizacijo odločanja o zdravstvu v smislu
povečanja avtonomnosti zdravstvenih organizacij in večjega upoštevanja
javnosti pri odločanju o ključnih vprašanjih zdravstva (delitev virov,
organiziranost, kakovost, razvoj itd.).
Pristopi evropskih držav k obvladovanju teh problemov se medsebojno
močno razlikujejo, vsem pa je skupno to, da sledijo naslednjim strateškim
ciljem:
- poskrbeti za vso potrebno zdravstveno varstvo za vsakogar po načelu
enake dostopnosti do zdravstvenih storitev;
- izločiti izgubo, kar pomeni poskrbeti za bolj učinkovito porabo
razpoložljivih virov zdravstva (delovni čas, kadri, finance, tehnologija,
zgradbe itd.);
- izboljšati sedanjo raven kakovosti zdravstva z individualizacijo
zdravstvene obravnave in optimiranjem zmogljivosti zdravstvenih
ustanov.
Bolnišnica Topolšica je po organizacijski obliki javni zavod, po namenu pa
specialna bolnišnica. V njej se izvajata tako zdravstvena, kot gospodarska
dejavnost.
Kot prvi projekt v sklopu logističnega procesa, smo se v bolnišnici odločili za
prenovo oskrbovalnega procesa bolnišničnih oddelkov z zdravili in
materialom. Za ta projekt smo se odločili zato, ker smo predpostavljali:
- Na oddelkih se kopičijo prevelike zaloge zdravil in sanitetnega materiala
- Skladišča so neurejena in nepregledna
- Ni nadzora nad uporabo zdravil in sanitetnega materiala
- Ni odgovornega za skladiščenje in uporabo
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Problem v bolnišnici je slaba komunikacija med bolnišnično lekarno in
oddelki, oziroma sodelovanje, ni dovolj usklajeno. Zaradi tega prihaja na
oddelkih do prevelikih zalog zdravil, sanitetnega materiala oziroma v
ključnih trenutkih (ponoči) potrebna zdravila in materiali niso dosegljivi, ker
je lekarna zaprta. Posledično je okrnjena kakovost dela zdravstvenega osebja,
poleg tega se na oddelkih kopičijo zdravila in materiali, ki se ne potrebujejo
pogosto in jim velikokrat poteče rok uporabe, kar pomeni dodatne stroške za
bolnišnico. Zato smo opravili temeljit posnetek stanja.
V bolnišnici Topolšica je bilo na dan popisovanja obstoječih zalog,
13.03.2009, hospitaliziranih 109 bolnikov. Iz grafikona št.1, je razvidno,
kako so bili razporejeni po oddelkih. Interni oddelek sprejme 35 bolnikov,
pljučni oddelek I - 32 bolnikov, pljučni oddelek II - 41 bolnikov, negovalni
oddelek 15 bolnikov, medtem, ko ima enota intenzivne terapije prostora za 7
bolnikov. V bolnišnici je torej možno sprejeti 130 bolnikov.
Stalež bolnikov
14

4
32

33
26

interni odd.

pljučni odd.1

pljučni odd.2

neg. oddelek

EIT

Graf 1: Število bolnikov dne 13.3.2009

Vsak bolnik potrebuje pravo zdravilo ob pravem času in na pravi način. Zato
je oskrbovanje bolnišnične lekarne oddelkov z zdravili in sanitetnim
materialom zelo pomembno. Le tako lahko delovni proces poteka nemoteno
in brez zapletov.
Vendarle s pomočjo metod dela ugotavljamo, da se v bolnišnici ustvarja z
zalogami preveč stroškov.
V bolnišnici Topolšica je 6 skladišč, ki se uporabljajo za skladiščenje zdravil.
4 skladišča, se uporabljajo za skladiščenje sanitetnega materiala.
Prostori, predvsem za skladiščenje sanitetnega materiala predstavljajo strošek
(čiščenje, vzdrževanje…,), sanitetni material, ki ga oddelki skladiščijo v njih
pa je skupaj vreden 4956,16 eurov. Iz grafa št. 2 lahko razberemo vrednost
zalog po oddelkih. Ugotovimo, da ima največjo vrednost zalog materiala
pljučni oddelek II - zaloga predstavlja 42% vrednosti zalog ostalih oddelkov.
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Vrednost zalog materiala [EUR]
Negovalni
odd.
878,93

interni odd.
999,06
18%

20%

42%

20%

pljučni odd.1
1014,97

pljučni odd.2
2063,2

Graf 2: Vrednost zalog materiala

Poraba sanitetnega materiala je v dveh dneh približno v vseh oddelkih enaka,
v povprečju 14,3%. To predstavlja 624,02 eurov vrednosti porabe materiala.
Najmanjši izkoristek zalog materiala imajo na pljučnem oddelku II,
izkoristijo namreč samo 7% svojih zalog materiala v dveh dneh, poraba in
izkoristek drugih oddelkov sta razvidna iz grafa št. 3.
Poraba [EUR] in izkoristek [% ] zalog materiala
interni odd.
160,44

negovalni odd.
154,55

18%

7%

pljučni odd.2
138,42

16%

17%

pljučni odd.1
170,61

Graf 3: Poraba zalog materiala

Ponovno naročilo sanitetnega materiala vseh oddelkov po dveh dneh porabe
je vredno 523,64 eurov. Ugotavljamo, da je naročilo po večini v sorazmerju s
porabo. Interni oddelek presega naročilo glede na porabo za 25%.
Skladišča kjer so shranjena zdravila, predstavljajo omare v ambulanti. Na
petih oddelkih, je skladiščenih 1690 škatel zdravil. Skupaj z zdravili iz
specialistične ambulante predstavljajo zdravila 21.580,66 eurov vrednosti
zalog. Iz grafa št. 4 lahko razberemo, da je največja vrednost zaloge zdravil
na pljučnem oddelku II. Zaloge predstavljajo kar 30% vseh zalog v bolnišnic
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Vrednost zalog zdravil po oddelkih [EUR]
455,03
3960,78
18%

2308,53

4893,39

2%
23%

11%

interni odd.
16%

pljučni odd.1

3540,23

30%

pljučni odd.2
neg. oddelek
EIT

6422,7

spr. ambulanta

Graf 4: Vrednost zalog zdravil po oddelkih

Upoštevati moramo tudi povprečno ceno zdravil, ki se na posameznem
oddelku uporabljajo. Najdražja zdravila se uporabljajo na enoti intenzivne
terapije. [ graf št. 5] Veliko dragih zdravil je na zalogi tudi na pljučnem
oddelku II, kjer se ne uporabljajo pogosto.
Povprečna cena zdravila na oddelek [EUR]
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17,84
14,23

13,33

12,49

11,49

6,98

interni odd.

pljučni
odd.1

pljučni
odd.2

neg.
oddelek

EIT

spr.
ambulanta

Graf 5: Povprečna cena zdravila na oddelek

Poraba zdravil je v dveh dneh v povprečju 4,8%, to pomeni, da v dveh dneh v
bolnišnici porabijo zdravila v vrednosti 941,15 eura. Največji izkoristek
zalog zdravil - 8% imajo v sprejemni ambulanti, medtem, ko na negovalnem
oddelku zaloge zdravil izkoristijo samo v 1%. Kljub takšni porabi, je novo
naročilo vseh oddelkov in ambulante po dveh dneh 1.465,26 eura, kar
predstavlja 6,8 % skupne vrednosti zaloge zdravil. Pljučni oddelek II je
presegel naročilo glede na svojo porabo za več kot 100%, medtem ko interni
oddelek je presega skoraj za 200%. Na oddelkih v bolnišnici obstajajo
zdravila, ki niso uporabljena in jim preteče rok uporabe. Na dan 26.02.2009
smo z metodo popisovanja ugotovili, da so na oddelkih še zdravila, ki jim je
potekel rok uporabe leta 2007 in 2008, ter v začetku leta 2009. Vrednost teh
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zdravil je znašala skupaj 2330,54 eura, kar pomeni za bolnišnico čisto
izgubo. Največja izguba je bila ugotovljena na enoti intenzivne terapije,
zaradi pretečenega roka uporabe 2 škatel zdravil (Actilyse 50mg), katere
vrednost je 552,52 eura.
Zaloge zdravil so nenadzorovane, zanje nihče ni neposredno odgovoren,
skladišča, predvsem omare z zdravili niso pod ključem. Na oddelkih
potrebujejo zelo draga zdravila, ki pa so precej neracionalno porabljena.
Uporabljajo se redko, medtem, ko so skladiščena skoraj na vseh oddelkih.

REŠITEV 1:
S čitalnikom črtne kode bi se odčitavali podatki in se beležili na vsaki točki
obravnave, ter tako zagotavljali sledljivost vseh farmacevtskih izdelkov od
točke vstopa v sistem do točke izstopa oz. izdaje bolnikom.
Da bi zagotovili natančno avtomatsko beleženje podatkov in s tem
sledljivost, bi se označevali ne samo farmacevtski izdelki, ampak tudi:
•

TERMALNI ZAPESTNI TRAKOVI BOLNIKOV, ki omogočajo
zanesljivo identifikacijo in hiter dostop do vseh bolnikovih podatkov, ki
so potrebni za oskrbo s pravimi zdravili, preiskavami, zdravljenjem in
administrativnimi postopki.

•

PRIPONKE ZAPOSLENIH (ime, priimek, delovno mesto)

Rešitev povezana s črtno kodo je zapletena in se je potrebno celostno in
sistematično pripraviti, problem v bolnišnici pa je potrebno rešiti čim prej,
zato Bolnišnici Topolšica predlagamo še nekaj rešitev - dejansko izvedljivih
takoj, z manj stroški in hkrati bi bile v pomoč za kasnejšo realizacijo rešitve
problema.

REŠITEV 2:
Priročno zalogo zdravil na oddelkih zmanjšati na enoto vozička, ki ga
medicinska sestra uporablja pri razdeljevanju zdravil, priročno zalogo
obvezilnega materiala, na enoto vozička, medtem, ko bi bila priročna zaloga
materiala za negovanje, na vozičku za zdravstveno nego. Izvzeli bi enoto
intenzivne terapije, ker tam potrebujejo specifična zdravila in material v zelo
ključnih situacijah in sprejemno ambulanto, kjer je poraba zdravil in
materiala zelo majhna in temu primerna je tudi priročna zaloga. Vsa ostala
zdravila in material, ki jih na oddelku ne sme zmanjkati tudi kadar je lekarna
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zaprta, bi skladiščili v centralnem skladišču. To bi bila tiste vrste zdravil in
materiala, ki morajo biti dosegljiva 24 ur na dan. Zato bi morali strokovni
delavci bolnišnice določiti seznam teh zdravil in materiala. V to skladišče bi
lahko vstopali vsi strokovni delavci z ustrezno vrsto identifikacije. Vsak
odvzeti artikel bi se moral sproti označiti, tako bi lahko farmacevtka dnevno
oz. po potrebi skladišče ustrezno dopolnjevala z manjkajočim zdravilom oz.
materialom.
V to centralno skladišče bi se vračala tudi zdravila in material, ki se na
oddelkih ne potrebuje več, uporabili bi ga lahko drugi oddelki. Tako ne bi
bilo več mogoče, da bi zdravilom ali materialu potekel rok uporabe. Zaloge
na oddelkih bodo manjše oziroma jih ne bo, posledično pa bo tudi bolj
urejeno delovno mesto. Stroški porabe zdravil in materiala se bodo bistveno
zmanjšali, ker bodo namesto šestih stroškovnih mest, še samo tri stroškovna
mesta. Potrebna bo reorganizacija dela na oddelkih, za katerega bo poskrbela
odgovorna oseba za zdravstveno nego v bolnišnici. Pri naročilu ostalega
materiala bo potrebno določiti limit in odgovornega, to pomeni, da bo
naročilnico za lekarno izpolnjevala ena določena medicinska sestra, v
posvetu z drugimi medicinskimi sestrami in bo za naročilo tudi odgovarjala.
Pri naročilu bo omejena z določenim limitom, naročilo bo posledično bolj
racionalno. Naročilnico bo pregledal odgovorni zdravnik.
Po podatkih pred kratkim opravljene študije Archives of Internal Medicine se
v ZDA v povprečju eno od petih (20%) predpisanih zdravil izda napačno.
Bodisi gre za izdajo napačnega zdravila ali za izdajo zdravila napačnemu
oskrbovancu. Podobni primeri se pojavljajo tudi v EU. Danes se skoraj vsako
sodobno podjetje ali ustanova, trgovina oz. skladišče prej ali slej sreča s
problemom kodiranja izdelkov, dokumentov, surovin, zaposlenih ali
osnovnih sredstev, kar privede do zahtev po uporabi črtne kode. Z uporabo le
te, se v zdravstvu poveča varstvo pacientov, prihrani se čas in izboljša
organizacijska raven na vseh območjih. Možnost človeških napak je
praktično izničena. Zaradi odpravljenih napak in s tem krajših čakalnih dob
bodo pacienti deležni varne in kakovostne zdravstvene oskrbe in zdravljenje
bo uspešnejše.
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Z UČIKOVITO KOMUIKACIJO DO BOLJŠIH
MEDSEBOJIH ODOSOV V ZDRAVSTVEI EGI
Katarina Cijan
Dom upokojencev Polzela

IZVLEČEK
Članek obravnava komunikacijo kot sestavni del zdravstvene nege, s
povdarkom na govorni komunikaciji in telesni govorici. Medicinska sestra, ki
pozna in upošteva značilnosti komunikacije, lahko vzpostavlja pristnejše
stike z bolniki.
V nadaljevanju je z nekaj besedami predstavljena doktorica znanosti
Hildegard Peplav, ki opisuje model medosebnih odnosov, ki zajema štiri
faze, v katerih medicinska sestra prevzame različne vloge.
Zaključek poudarja uporabno vrednost modela ter pomembnost dobre
komunikacije med medicinsko sestro in bolnikom.

UVOD
Komunikacija z bolniki in sodelavci je sestavni del poklicnega delovanja
medicinske sestre. Medsebojne komunikacije dajejo smer in vsebino njenemu
delu in ji zagotavljajo samopotrjevanje v poklicu. Na komunikacijo zato
gledamo kot na osnovno dimenzijo delovanja medicinske sestre in vitalno
aktivnost, potrebno za kontakt z bolnikom.
Komunikacija v zdravstveni negi je postala bolj aktualna z razvojem stroke
ter z uveljavljanjem sodobnih metod dela, ki aktivno vključujejo bolnika.
Delo z bolnikom in ne za bolnika je povezano s stalno komunikacijo.
Medicinska sestra s komunikacijskim procesom osnuje odnos do sočloveka
in s tem izpostavlja svoje poklicno poslanstvo kot pomočnica posamezniku
ali družini v preventivi, zdravljenju, doživljanju bolezni in trpljenju. Preko
komunikacije posreduje informacije, pomaga bolniku izražati občutke in
duševne reakcije na bolezen ter mu pomaga pri zadovoljevanju njegovih
potreb.
V profesionalni komunikaciji mora medicinska sestra poleg znanja iz teorije
zdravstvene nege poznati samo sebe. Razumevanje sebe in skladnost lastnega
doživljanja z doživljanjem drugih sta osnova za uspešno interakcijo z
drugimi. Učenje in razmišljanje o samopodobi omogoča medicinski sestri
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večjo ustreznost in prilagodljivost v odzivanju na zahteve ljudi, s katerimi
prihaja v stik.
Komunikacija je večplastna dejavnost človekovega duševno - duhovnega
sveta, organizma in socialnosti. Poseben izraz človekove individualnosti in
osebnosti je govor. Človek ga uporablja kot podobo svojega notranjega sveta
ter kot ustvarjalno in zdravilno moč. Govor omogoča posamezniku, da se
obrača na okolje in z njim vzpostavlja razmerje, gradi stike in jih neguje.

ZDRAVSTVEA EGA I KOMUIKACIJA
Človek namreč govori z vsem telesom in s svojim vedenjem.
Na govor vpliva vrsta dejavnikov: biofiziološki, telesni, duševni, duhovni,
socialni in kulturni dejavniki ter dejavniki okolja. Telesna govorica lahko
pove veliko. Telo ne laže. Lahko sicer prenehamo govoriti verbalno, vendar
nikoli ne prenehamo govoriti s telesom. Naša drža, gibi, mimika in kretnje
dajejo številne signale. Telesne govorice se lahko do neke mere naučimo,
vendar jo je treba predvidevati. Kljub nevarnosti, da bolnikove telesne
signale napačno razumemo, so ti za medicinsko sestro zelo pomembni.
Dejstvo je, da je telesna govorica manj odvisna od situacije kot besedna in
manj nadzorovana oziroma zadrževana, zato je pristnejša, pomenljivejša in
enopomenska. Skupaj s simbolno govorico (jezik, znaki, podobe in
prispodobe) stalno nastopa tudi pri zdravstveni negi. Bolniku z njo dajemo
signale, enako kot jih tudi on daje nam. Raven, način in obseg komuniciranja
v procesu zdravstvene nege so odvisni od vseh udeležencev. V odnosu zdrav
človek - bolan človek se mora prilagajati medicinska sestra. To velja za
vedenje pri komunikaciji, načinu govora, obsegu informacij, in uporabi
posameznih sredstev.
Standardni negovalni cilji, ki jih pri tem zasleduje, so:
- vzdušje, s katerem se razvija komunikacija
- podpora in pomoč pri komunikacijskih motnjah
- nadomestni prevzem manjkajočih funkcij v komunikacijski verigi.
V komunikaciji z bolniki je treba biti pozoren in se izogibati nekaterim
pogostim motnjam. Te lahko nastopajo tako na strani oddajnika kot
sprejemnika, pri čemer medicinska sestra in bolnik nastopata v obeh vlogah.
Znotraj komunikacijskega procesa se pogosto pojavljajo motnje, ki ovirajo
sprejem posredovanih informacij ali jih popačijo. Motnje lahko resno
ogrozijo stike med ljudmi in s tem tudi njihov medsebojni pretok informacij.
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$ajpogostejše motnje v komunikaciji s strani medicinske sestre: narobe
razumljena navodila, lastna negotovost, strah pred vprašanji bolnika,
brezbrižnost, napačne predstave, neurejeno in nejasno govorjenje,
pomanjkanje stikov ter časovni pritisk.
S strani bolnika prihaja do motenj zaradi nezmožnosti izražanja, skritih
izjav, strahu pred odgovarjanjem, napačno pričakovanje, sram, občutki
krivde, depresija in agresija.
Za kulturo odnosov med medicinsko sestro in bolniki ni dovolj le hotenje,
potrebna sta znanje in prilagodljivost. Zaradi vedno večje časovne stiske in
uporabe aparatur so osebni stiki omejeni na minimalni čas, kar še bolj
bremeni odnose v zdravstvu. Značilno za našo zahodno kulturo je tudi, da ne
znamo poslušati in biti pozorni, kar bolnika zelo obremenjuje. Dolgo je že
znano dejstvo, da se bolnik med zdravstveno ustanovo s toplim odnosom in
osebnim spoštovanjem ter strokovno vrhunsko, a v odnosih bolj hladno
ustanovo, raje odloči za prvo. Empatija, to je sposobnost vživljanja v položaj
bolnika, je ena temeljnih potreb poklicne usposobljenosti v zdravstvu. To
potrjuje tudi doktorica znanost Hildegard Peplau, katere rdeča nit njenega
življenjskega dela je bil medoseben odnos med medicinsko sestro in
bolnikom.

MODEL MEDOSEBIH ODOSOV V ZDRAVSTVEI EGI
Model medsebojnih odnosov Hildegard Peplav obravnava zdravstveno nego
kot značilen terapevtski in medosebni odnos, kot instrument edukacije in
podpore, ki temelji na vzpodbujanju človekove individualnosti. Velik
poudarek daje medosebni komunikaciji, ki vključuje empatijo in govorico
telesa. Komunikacija mora biti jasna, predvsem pa neprekinjena. Pod izrazom
medosebni odnos se razume odnos med ljudmi v določenem okolju, ki jih
veže skupno delo. Cilji zdravstvene nege so lahko doseženi le s sodelovanjem
v dobrem medosebnem odnosu med medicinsko sestro in bolnikom.
Medosebni odnos med medicinsko sestro in bolnikom se razvija preko štirih
faz:
- orientacija,
- identifikacija,
- interakcija in
- razrešitvena faza.
Skozi faze medicinska sestra prevzame različne vloge, ki pa niso omejene ne
na fazo ne na čas, in te so:
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-

vloga tujca;
vloga osebe, ki daje bolniku informacije;
vloga učiteljice, ki bolnika poučuje;
vloga svetovalke;
vloga vodje in izvajalke zdravstvene nege oziroma zdravstvene vzgoje;
vloga osebe, ki nadomešča ali predstavlja drugo osebo v bolnikovem
življenju...

Medosebni odnos med medicinsko sestro in bolnikom je kontinuiran in se
nenehno spreminja. Model Hildegar Peplav se dobro vklaplja v proces
zdravstvene nege. Je uporaben, celo zaželen, saj je dober odnos med
medicinsko sestro in bolnikom temelj uspešnega izvajanja procesa
zdravstvene nege. Teorija medosebnih odnosov je uporabna na različnih
področjih zdravstvene nege in prav je, da se praksa razvija vzporedno s
teorijo in obratno. Dinamičnost dobrega in zaupnega medosebnega odnosa
med medicinsko sestro in bolnikom prispeva k boljšemu razumevanju
bolnikovih potreb, njihovih občutkov, težav in prepričanj. Odnos ni nekaj,
kar nastane, temveč je dinamično stanje, ki se razvija, spreminja in ob tem
vpliva na osebnostno rast obeh udeležencev.

ZAKLJUČEK
Življenje lahko vsakemu človeku prinese teževe, bolezni in trpljenje, ki se jih
ne moremo ubraniti. Takrat potrebuje pomoč od znotraj. Ko jo išče v
zdravstvu, je njen osnovni vir pogosto prav medicinska sestra. Če ima ta
ustrezno znanje in izkušnjo s komunikacijo, lažje spremlja bolnika in mu
pomaga na njegovi poti do zdravja. Profesionalna komunikacija in odnosi
medicinski sestri omogočijo, da pomaga bolniku, da se ponovno dokoplje do
volje do življenja in okolja. To pa je možno le skozi pristen stik z bolnikom,
pri katerem se pravočasno in odgovorno odzivamo na njegove potrebe.
Medicinska sestra ves svoj delovni čas komunicira z bolniki oziroma
varovanci, saj je komunikacija sestavni del zdravstvene nege. Globalni cilj
profesionalne komunikacije medicinske sestre z bolniki je medsebojni odnos,
v katerem bo bolnik brez strahu in zadržkov sporočal svoje potrebe, želje in
pričakovanja. Tudi razliko med bolniki bo medicinska sestra lažje zaznala, če
se bo z njimi več pogovarjala in jih predvsem bolj aktivno poslušala. S tem
bo pridobila dodatne informacije, ki ji bodo v pomoč pri izvajanju
zdravstvene nege, bolnik pa bo imel občutek, da ni samo številka. Če nam bo
ob koncu zdravstvene nege povedal, da smo bili z njim prijazni, bomo
dosegli svoj cilj.
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POHVALE – ZA VEČJO USPEŠOST I UČIKOVITOST
Marija Mojca Vrenko
Srednja zdravstvena šola Celje

IZVLEČEK
Pozitivno mišljenje in pohvale so pomembne za dobre medsebojne odnose in
motivirano kakovostno delo.
Nujno je sodelovanje, ne tekmovanje; zavezniki, ne nasprotniki. Ne
dosegamo uspehov na račun drugih. To je pravilo zmagam – zmagaš. »Kadar
smo v drži zmagam - zmagaš, nas vsi, ki so povezani z nami v tem položaju,
ne le podpirajo v naših odločitvah, ampak se kot del našega načrta počutijo
dobro in so ga pripravljeni kar najbolje uresničiti«. (Anderson, 2008). Za
delovanje tega pravila je bistveno zaupanje in spoštovanje. To ustvarja
ozračje, ki spodbuja odprto komunikacijo, ki je glavna opora prave
ustvarjalnosti.
Pri vsem tem igra največjo vlogo odnos, ki ga imamo do sebe. Zelo
pomembno je, kakšno mišljenje imamo o sebi. To mnenje je pod močnim
vplivom odnosov, ki smo jih kot otroci imeli z odraslimi, ki so nas obkrožali.
Naša doživetja iz otroštva še vedno vplivajo na naše današnje vedenje. Dobro
je, da se tega zavedamo. Seveda pa se ljudje spreminjamo in če hočemo, se
lahko spremenimo. Pomembno je, da imamo dobro mnenje o sebi, da imamo
sebe radi.
Na drugem mestu je odnos do drugih ljudi. Ta se začne že z našim
mišljenjem o drugih. Zavestno moramo iskati pozitivne lastnosti pri drugih in
ustvarjati o njih dobro mnenje. Nihče ni samo slab ali samo dober. Pri
vsakem pa se lahko potrudimo poiskati tisto, kar je dobro. Kadar s pozitivnim
mišljenjem spremljamo druge, lahko kmalu najdemo ogromno možnosti za
pohvale. Pohvale pa vsem prijajo. Pomislimo, kako nas lahko razveseli že
droben kompliment, koliko nam šele pomeni pohvala nadrejenega. Pohvale
so najpogosteje razlog, da delamo bolje, še bolj kvalitetno in zavzeto.
Menim, da lahko uspešnost, učinkovitost in kakovost znatno izboljšamo brez
dodatnih finančnih sredstev – zgolj s pohvalami.
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MEDOSEBI ODOSI
Vprašajmo se, katero življenjsko področje največ prispeva h kakovosti
človekovega življenja. Zdenka Zalokar Divjak zagovarja, da so to medosebni
odnosi. Nadalje ugotavlja, da se ljudje enostavno ne zavedajo, da niso
življenjske razmere tiste, ki nas osrečujejo, ampak so to naši odnosi, ki jih
moramo vsak dan ustvarjati in negovati. Za ustvarjanje odnosa pa je potreben
čas. Biti v odnosu ustvarjalen pomeni:
- razumeti svoj lastni notranji svet (poznavanje samega sebe),
- nenehno negovati odnose z drugimi.
Poznati samega sebe je potrebno zaradi doživljanja in razumevanja sebe.
Posameznikova zrelost izhaja iz tega, koliko smo sposobni razumeti svoj
lastni notranji svet nagonov, čustev, lastnosti, teženj, razočaranj, upov,
zmot…
Vsak posameznik si na podlagi poznavanja samega sebe zgradi svoj
vrednostni sistem. Na podlagi tega sistema potem vrednotimo, razumemo,
ocenjujemo ljudi in pojave okrog sebe. Navzven se to kaže v naših
lastnostih. Če smo npr. kot posamezniki zaupljivi, tudi z zaupanjem stopamo
v nadaljnje odnose. Tisti, ki pa veliko dvomijo ali so nezaupljivi, so vedno
na preži in čakajo kakšen bo odziv, ali se sploh ne upajo spustiti v iskrene
odnose.
Podobno je z našim samospoštovanjem. Zdenka Zalokar Divjak pravi, da
tisti, ki se spoštujejo, imajo torej dobro mnenje o sebi, tudi navzven
nastopajo s spoštovanjem in uglajenostjo. Tisti z nizkim samospoštovanjem
se kot posamezniki počutijo ogrožene in nastopajo napadalno, ker le tako
lahko pokažejo, da želijo biti navzoči. Zaradi tega prejmejo negativen odziv
okolice.
Ljudje okoli nas so kot zrcala, v katerih se vidijo naša ravnanja. Kadar si
prizadevamo biti prijazni, pozorni, oddajamo od sebe pozitivna sporočila in
tako se povečujejo možnosti za podobne pozitivne odzive tudi od okolice. V
nasprotnem primeru – ko so naša sporočila negativna, povečujemo tudi
možnost negativnih odzivov. Tega se v vsakodnevnem življenju premalo
zavedamo.
Boljše bi bilo, da bi se lotili urejanja lastnih pomanjkljivosti, kot da
»pometamo pred tujim pragom«. To terja od nas zrelost, da se najprej sploh
zavemo potrebe po spremembah, kasneje pa tudi veliko samodiscipline, da si
resnično prizadevamo kontrolirati svoja čustva in ravnanja. Pri tem je
pomembno tudi, kaj nam drugi v odnosu pomeni. Če ga imamo za
enakovrednega sogovornika ali partnerja, nam verjetno ni vseeno, kako on
razmišlja, kaj si želi in pričakuje. Prav je, da se potrudimo, da razmislimo,
kako bomo nekaj povedali ali storili. Pri tem smo svobodni in tudi
odgovorni.
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Zdenka Zalokar Divjak pravi, da odgovornost pomeni dati pravilen odgovor,
ki ga od posameznika terja določeno stanje. Najti resničen smisel takšnega
stanja. To se ponavadi nanaša na določeno delo, ki ga je treba opraviti ali na
določeno osebo, s katero želimo ustvariti, negovati in obdržati odnos. Trdi,
da je odgovorno obnašanje vedno izraz povezanosti z nekim človekom ali
delom, ki ga opravljamo.
Ista avtorica navaja dve značilnosti vsakega odnosa. Prva značilnost vsakega
odnosa je v tem, da medosebni odnos ustvarjamo vsi udeleženci v njem.
Druga značilnost je, da je vsak posameznik osebno odgovoren za kakovost
odnosa. To pa v praktičnem življenju pomeni, da je vedno najvažnejši lasten
prispevek k uspehu odnosa. Glede na ti dve značilnosti je jasno, da smo sami
popolnoma odgovorni za uspele ali neuspele odnose. Zato si je treba za
odnose nenehno prizadevati.
Najboljši kazalec kakovosti odnosa je dobro počutje. Dobro pa se počutimo
ob osebi, ki nas ceni.
Karel Gržan pravi, da takrat, ko nas nekdo ceni in imamo podporo se lahko
tudi sami cenimo in se sprejemamo take, kot smo in odkrivamo svoja dobra,
uspešna življenjska področja.

AŠE POTREBE
Jerry D. Twentier navaja v svoji knjigi Pozitivna moč pohvale, da je
človekova potreba po odobravanju in spoštovanju osupljivo podobna potrebi
po hrani. Podobno kot porablja kalorije naše telo, potrebuje naš duh pohvalo.
Podobno kot Maslow tudi Twentier pravi, da temeljne človekove potrebe
obstajajo na dveh ravneh. Na prvi ravni je naš nagon po dihanju, pitju, hrani,
spolnosti, počitku, zavetju in varnosti. Ko primerno potešimo svoje primarne
potrebe, privrejo na dan sekundarne potrebe po pripadnosti, upoštevanju,
prijateljstvu, ljubezni, potrjevanju, dosežkih in samospoštovanju. Večinoma
so naše primarne potrebe zelo dobro zadovoljene. Več težav pa nam
povzročajo sekundarne potrebe. Razumljivo je, da oseba, ki trpi
pomanjkanje hrane, zboli. Podobne posledice se pojavijo tudi takrat, ko ne
moremo zadovoljiti potreb na višji ravni. Trpimo prav tako, kakor da bi bili
bolni. Kadar nam ljudje ne izkazujejo dovolj pozornosti, postanemo žalostni,
potrti in celo telesno zbolimo.
Glasser zagovarja velik pomen štirih psihičnih potreb: ljubezni, moči, zabave
in svobode. Potreba po ljubezni pomeni tudi pripadanje, prijateljstvo,
nežnost in vzajemnost. To potrebo tešimo tako v intimnih kot v prijateljskih
razmerjih. Pomembna je vzajemnost: ljubimo in smo ljubljeni.
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Potreba po moči pomeni veljavo, priznanje, spretnost, zmožnost. Gre za
občutek, da smo pomembni. Pohvale, priznanja, nagrade in napredovanja
nam lahko zelo okrepijo občutek moči.
Potreba po zabavi pomeni ugodje, veselje, smeh in tudi učenje. Ravno igre,
obredi, glasba, šale in zgodbe so našim prednikom pomagali, da so lahko
živeli v večjem sožitju.
Potreba po svobodi pomeni izbiro, neodvisnost, prostost, samostojnost.
Potrebo po svobodi si tešimo s tem, ko izbiramo, sprejemamo odločitve,
razpolagamo s svojim življenjem.
Večino teh potreb zadovoljujemo v dobrih odnosih s soljudmi.

POHVALE
Twentier pravi, da enako kot sleherni dan zaužijemo hrano, potrebujemo tudi
pohvalo. Učinek pohvale traja samo kratek čas, potem potrebujemo nov
odmerek. Dnevno dozo priznanja potrebujemo za potrditev vrednosti našega
življenja.
Pohvala se dotakne tiste ravni, ki je medicina ne more doseči. Prinaša
zdravilno uteho, pomirja ranjena čustva ter oživlja osamljene, otožne in
potrte.
Od rojstva do smrti je pohvala vedno primerna, potrebna in dobrodošla ter
ima vedno blagodejen vpliv.
Najrevnejši človek lahko podari nekaj, česar si bogataš ne more kupiti – to je
pohvala.
Pohvala ima svojo veliko moč tudi v poslovnem svetu. Zdenka Zalokar
Divjak zagovarja, da si vsak posameznik želi potrditve, pohvale in spodbude
za svoje delo, ker se na ta način izraža spoštovanje do njega.
Vsakdo ve, kako blagodejno deluje na nas, ko nas nekdo pohvali ali potrdi
naša razmišljanja, in kaj vse se sproži v nas, ko slišimo tisto, česar ne bi radi.
To je pomembno tudi za odnose med ljudmi, ki delajo skupaj. Vsak
posameznik lahko veliko prispeva k dobremu ali slabemu razpoloženju.
Nadalje ista avtorica trdi, da zavedanje odgovornosti do svojega dela vedno
vključuje tudi odgovorno obnašanje do sodelavcev in nadrejenih. Na žalost
pa se povsod najdejo posamezniki, ki zastrupljajo medsebojne odnose in
tako posredno tudi kakovost dela. To so tisti posamezniki, ki nimajo lastnega
samospoštovanja, temveč si ga ustvarjajo z iskanjem napak, intrigami in
omalovaževanjem drugih. Težava je v tem, da potegnejo za sabo tudi tiste, ki
mislijo, da so za njihove neuspehe vedno krivi drugi. Tako se začnejo
konflikti, ki razdelijo delavne kolektive. Eni si prizadevajo za delo in dobro
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razpoloženje, drugi pa iščejo konflikte in s tem postajajo vedno manj
uspešni, saj porabijo svojo energijo in čas za spletkarjenje in ne za delo.
Vprašamo se lahko, kje so v takšnih primerih rešitve. Zdenka Zalokar Divjak
trdi, da ima vsak posameznik svojo duhovno moč, ki mu pove, kaj je prav in
kaj ne, če ji seveda želi prisluhniti. To je pravzaprav vest ali poseben
občutek, ki kaže smer našim odločitvam in ravnanjem. Nihče drug razen nas
samih ne more biti odgovoren za naše besede ali dejanja. Radi se obračamo
na ljudi, ki jim zaupamo in od njih pričakujemo pozitivne reakcije. V svojem
okolju ponavadi zelo dobro vemo, kdo je umirjen, se zna pogovarjati,
organizirati stvari, poslušati in spodbujati druge, ko naletijo na ovire. Ko
smo mi sami tisti, na katere se radi obračajo, nam ti občutki dvigajo našo
lastno vrednost. To nas obvezuje, da delamo dobro ali še bolje tudi v
prihodnje.
Na drugi strani pa je tudi vedno nekaj naših slabosti. Kadar smo pozorni na
odzive, ki jih povzročajo naše besede in ravnanja, potem lahko ugotovimo
tudi svoje pomanjkljivosti. Tudi te nas obvezujejo k popravljanju ter iskanju
boljših poti.
Kako pohvalimo?
Twentier pravi, da je napak hvaliti samo zato, ker se nam zdi, da je tako
prav. Največja potrditev, ki jo damo sočloveku, je naša pozornost. Pozorni
moramo biti do vsakega posebej. Preden osebo pohvalimo, jo moramo
analizirati. Vsak človek ne potrebuje enake hvale. Twentier predlaga, da med
hvaljenjem analiziramo odziv hvaljene osebe in se mu prilagodimo. Nasmeh
je dobro znamenje. Kadar pa oseba zmajuje z glavo, se zmrduje, lahko
pomeni, da nismo izbrali pravega trenutka ali primernih besed. V tem
primeru se vljudno umaknemo.
Posebno obzirno moramo ravnati, kadar hvalimo osebo, ki ji primanjkuje
samozavesti. Vendar pa je pogosto potreba po potrditvi najmočnejša ravno
pri teh ljudeh. Pomembno je, da slog pohvale tenkočutno prilagodimo
osebnosti hvaljenega.
Pohvala mora biti iskrena. Iskrenost naše pohvale se kaže v natančnem opisu
hvalevrednega dejanja. Dobro je, da povemo nekaj edinstvenega, izvirnega
in primernega, po čemer se hvaljeni razlikuje od drugih ljudi. Premišljeno se
osredotočimo na iskanje in prepoznavanje dobrih lastnosti in sposobnosti.
Dosežek, ki ga hvalimo, natančno opišemo, vendar hvale ne napihujemo.
Prav bi bilo, da bi postalo odkrivanje in razglašanje dobrih lastnosti pri
drugih ljudeh naša zavestna, vsakdanja navada.
Tudi preproste izrečene pohvale nam lahko ostanejo v spominu.
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Posebno moč pa ima pisna pohvala, saj se lahko v celoti trajno ohrani in v
njej ponovno uživamo. Pisno pohvalo ponavadi tudi lažje sprejmemo, ker ni
treba premišljevati o odzivu nanjo. Za pisno pohvalo porabimo malo več
časa in energije, a se je vredno potruditi. Tako menijo tudi nekateri
pomembni ljudje – med njimi tudi George Bush. Ljudem, s katerimi se je v
svoji politični karieri srečal, je vedno poslal prijazno pohvalno ali zahvalno
pisemce.

POHVALE A DELOVEM MESTU
»Direktorjev uspeh je odvisen od njegove sposobnosti, kako zna pripraviti
ljudi, da opravijo neko delo.«
»Delavnost, spodbuda in gorečnost skupine izvirajo iz voditeljevega srca«.
»Moč pohvale je najbolj pozitiven vir, ki ga imajo na voljo voditelji.
Preprosta in poceni je, hkrati pa so njene zaloge neizčrpne«.
»Največ, kar lahko naredimo za druge, ni to, da z njimi delimo svoje
bogastvo, temveč da jim pokažemo njihovo«. (Jerry D. Twentier, 1999)
Vse te misli nam govorijo o pomembnosti pohval, ki jih izrekajo vodilni.
Moč pohval se je izkazala tudi v raziskavi, ki jo je opravilo leta 1988
podjetje Opinion Research Corporation iz Chichaga. Anketiralo je sto tisoč
uslužbencev – od direktorjev, strokovnjakov in prodajalcev do tehnikov,
uradnikov in urno plačanih delavcev. Glavno vprašanje je bilo, kaj si
zaposleni resnično želijo. Raziskava je razkrila, da si ljudje najbolj želijo
odobravanja in priznanja.
Twentier meni, da je pohvala najmočnejša spodbuda, ki člane delovne
skupine navdaja z večjim zadovoljstvom, omogoča večjo usklajenost med
njimi in jih spodbuja k večji ustvarjalnosti. Če pa želimo ljudi pohvaliti, je
pomembno, da znamo oceniti njihove sposobnosti. Tu je torej pomembna
naša sposobnost za prepoznavanje nadarjenosti. A to je mogoče odkriti le, če
se trudimo čimbolj spoznati ljudi, s katerimi delamo.
Kadar najdemo zaklad v sočloveku, tudi sami obogatimo, če ga nagradimo s
svojim pozitivnim odzivom. Nujno je, da smo pozorni na dobro, ki se dogaja
okrog nas.
Spodbudo lahko izrečemo s preprostimi besedami »le tako naprej« ali »brez
vas tega ne bi zmogli«. Članom delovne skupine namreč veliko pomeni
občutek, da jih nujno potrebujemo. Nasprotno pa pomanjkanje ugodnega
odziva in priznanja neposredno vpliva na kakovost dela.
Za vsakega izmed nas je zelo pomembno, da se čutimo opaženi in da dobimo
potrditev, da je naše delo koristno. Pomembno je opaziti prizadevanje
podrejenih, sicer bodo postali površni in brezbrižni.
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Če bomo natančno postavili cilje, povedali mnenje o njihovem delu in jim
izkazali spoštovanje, se bodo čutili varne in vplivne.
Dale Carnegie v svoji knjigi Kako uspešno vodimo ljudi pravi, da si vsak
človek – od direktorja najbolj uspešnega podjetja do navadnega prodajalca –
želi, da bi mu nekdo rekel, da dela odlično, da je pameten, sposoben in da
cenijo njegove napore. Pogosto zadostuje samo drobno priznanje, mala
spodbuda v pravem trenutku, da postane dober delavec odličen.
Nasprotno pa pretirana kritika ne rodi sadov, ki bi jih želeli.
Pomislimo malo na otroštvo. Dobronamerni starši so bili prepričani, da se
bomo zaradi njihovih kritik in očitkov poboljšali. Pogosto pa njihovi nenehni
opomini niso obrodili trajnih sprememb, ampak je največji učinek imela
pohvala. Na žalost pa so jo starši redkokdaj izrekli. Tako smo se v letih
oblikovanja navzeli kritičnosti od svojih učiteljev in staršev, ki so nas
nenehno opozarjali na napake. In sedaj, ko smo odrasli, ravnamo z drugimi
enako, kakor so v naši mladosti ravnali z nami.
Skozi vzgojo smo posebej še Slovenci postali zelo kritični do sebe in tudi
kritični do drugih. Pogosto je tudi mnenje, da se s hvalo človek prevzame in
da je bolje biti tiho.
Nekateri imajo pomisleke, da pomeni hvaljenje manipuliranje z ljudmi.
Twentier zagovarja, da kadar hvalimo delo ljudi, ki si to zaslužijo, to ni
hlinjenje. Če imamo z njimi odkrit odnos, lahko iskreno izrečemo pohvalo.
Nadalje pravi, da morajo delavci vedeti, kdaj so svoje delo odlično opravili.
Tudi iz svojih izkušenj vemo, da je pozitivna povratna informacija glede
našega dela povzročila motivacijo za delo naprej.
Fred Smith (ustanovitelj podjetja Federal Express) je prepričan, da je
potrebno ljudi postaviti na prvo mesto – takrat bodo svoje delo najbolj
kakovostno opravili in sledil bo dobiček. Pravi, da podjetje ni uspešno zaradi
zgradb, opreme in proizvodov. Za njegovo uspešnost so zaslužni ljudje.
Iz tega lahko sklepamo, da je treba največ časa posvetiti ljudem. Potrebno je
spoznati svoje osebje, pogovarjati se z njimi, vendar je treba najprej pričeti s
poslušanjem. S tem jim izkažemo pozornost in spoštovanje.
Twentier pravi, da moramo biti navzoči, ploskati dosežkom svojih
uslužbencev in jih nagraditi z zasluženim priznanjem. Vodstvo, ki svojim
delavcem ne izkazuje primerne zahvale, zapravlja izredno priložnost za
delovno motivacijo.
Morda ste ob tem pomislili na svojega šefa, ki je takšen, ki nikoli ničesar ne
pohvali. Vprašajte se, kdaj pa ste vi zadnjič pohvalili svojega nadrejenega.
Ugovor bi lahko bil, da je on za svoje delo dobro plačan. Vendar so tudi
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direktorji in šefi ljudje, ki si želijo pohvale. Spomniti se moramo, da si tisto,
kar si želimo sami, želijo tudi drugi.
Avtor teh besed – Twentier opozarja, da ne spodbuja klečeplazenja in
prilizovanja. Svetuje pa, da smo pri pohvali svojega šefa iskreni, natančni in
kratki. Pravi tudi, da naj ne omahujemo in pohvalimo vse in vsakogar, kadar
si to zaslužijo.
Pohvala je ena tistih stvari, po kateri ljudje najbolj hrepenijo, vendar nikoli ne
prosijo zanjo. Pomembno je tudi dejstvo, da je pohvala vplivne osebe, ki jo
cenimo in spoštujemo pogosto mnogo močnejša spodbuda kakor povišanje
plače.

ZAKLJUČEK
Pohvala nas ne stane nič. Potrebno je imeti le odprte oči in srce za mnogo
dobrega, ki se dogaja okrog nas. Potem uporabimo svoje miselne potenciale
in sposobnost dobre komunikacije, da ustrezno izrazimo pohvalo vsakomur,
ki si jo zasluži.
Pohvaljeni so se za ponovno odobravanje pripravljeni še bolj potruditi, še
izboljšati kakovost svojega dela. Tako čedalje bolj raste uspešnost in
učinkovitost posameznika, delovne skupine ter celotnega podjetja ali zavoda.
Ali ste pripravljeni na izziv?
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PREDOSTI I SLABOSTI TIMSKEGA DELA
Barbara Roter
Splošna bolnišnica Celje

IZVLEČEK
Razumevanje pojmov vodenja tima, motivacija in komuniciranje, je pot do
cilja, ki ga imenujemo timsko delo. Timsko delo izvajamo že skozi otroštvo,
odraščanje in zaposlitev in tako postane del posameznikovega vsakdana.
Vendar ta priljubljena metoda dela lahko predstavlja tudi pasti in prednosti, v
katere se lahko ujamemo. Na osnovi literature so v nalogi prikazane prednosti
in slabosti timskega dela nasploh in v zdravstvu. S pomočjo opravljenega
intervjuja na vprašanje: »Kaj so prednosti in slabosti timskega dela?« ter
»Zakaj tako mislijo?«, so odgovorile diplomirane medicinske sestre,
zaposlene v bolnišnici. Intervjuvanke so si bile uglašene kot dober tim in so
mnenja, da predstavlja dober pretok znanja, da se v timu lažje najdejo rešitve,
ki pomenijo za bolnika kakovostnejše izvajanje zdravstvene nege. Ugotovile
pa so, da lahko že ena oseba v timu pokvari vzdušje, komunikacijo in
razumevanje.

UVOD
Ljudje se rodimo v določen krog družine, ki naj bi delovala kot tim. In prav
tako se kot otroci že pri igri z žogo ali pri vlečenju vrvi zavemo, da le ob
dobrem timskem delu lahko zmagamo. Torej že v mladosti opazimo, da je za
dobro timsko delo potrebno dobro sodelovanje vseh članov tima in da si z
izkušnjami drugih ljudi in z izmenjavanjem ključnih informacij pomagamo
med seboj. Morda bi za opis tima lahko uporabili pregovor: “Veriga je toliko
močna, kot je močan njen najšibkejši člen” (Kobolt, Jerebic, 2002).
Nekaterim se zdi timsko delo nekaj čisto naravnega, kot bi šlo za posadko v
reševalnem čolnu ali za gasilce. Največkrat že narava dela zahteva tesno
povezanost enega člana z drugim. Ko pride do česa nujnega, je življenje
člana tima odvisno od vseh drugih članov, prav tako pa je od člana tima
odvisno tudi življenje drugih.
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V učinkovitem - ustvarjalnem in perspektivnem - timu mora vladati določeno
vznemirjenje in napetost, kreativna energija, ki pa jo je potrebno nenehno
usmerjati v strokovne in poslovne dosežke. V uspešnih in učinkovitih timih
vladajo ambicioznost in navdušenje, fleksibilnost in dinamičnost, marljivost
in delavnost, prodornost, strokovnost (znanje in izkušnje), ustvarjalnost in
domišljija, zanesljivost, vztrajnost, pripravljenost tvegati, socialna empatija,
mobilnost, prilagodljivost, aktualnost ipd. (Bolta, 2006).

PREDOSTI I SLABOSTI TIMSKEGA DELA
Glavna prednost timskega dela v primerjavi z individualnim je zagotovo v
tem, da več glav več ve, kar se kaže predvsem v sposobnosti članov, različnih
vrstah znanj, izkušenj, ustvarjalnosti posameznika, izobrazbi, ki jo imajo
posamezni člani tima, kar posledično privede tudi do boljših rezultatov, v
primerjavi z individualnim delom. Poleg vsega znanja in sposobnosti, ki jih
imajo člani tima, je vredno omeniti tudi, da je na tak način izzvana tudi večja
ustvarjalnost člana tima.
Prednosti timskega dela:
- delovno vzdušje, sooblikovanje organizacijske klime,
- naloge in cilji so jasni vsem udeležencem,
- člani imajo jasna navodila za delo in vedo, kaj se od njih pričakuje,
- komuniciranje je obsežno, spontano, odprto, dvosmerno,
- kritike so konstruktivne, člani jih ne jemljejo osebno,
- tim sprejema razlike v mišljenju,
- večino sklepov sprejemajo z usklajevanjem,
- demokratično vodenje,
- pripadnost timu,
- tim sam sprejema svoje delo in išče rešitve ob zastojih,
- člani tima so zadovoljni in ponosni, da so del tima,
- vsak posameznik prispeva svoje znanje, znanje in informacije, ki jih ima
tim so praviloma večje, kakor je znanje katerega koli člana.
Poleg prednosti pa so pri timskem delu slabosti:
- pogosto se pojavijo pritiski na člane tima, da se strinjajo z neko
alternativo, ki jo zagovarjajo močnejši,
- možni konflikti med člani lahko povzročijo zavlačevanje in zmanjšajo
učinkovitost,
- težnje posameznikov, da si prilastijo rezultate timskega dela,
- v timih pogosto prihaja do ekstremnih odločitev,
- razpršena odgovornost,
- potrebno je veliko časa in sredstev,
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-

prevlada člana v diskusiji,
zaradi prijateljskega odnosa lahko pride do poenotenja mišljenja, blokira
pretok intelektualne energije, zavira generiranje novih idej, kritika in
inovativnost sta minimalna.

ITERVJU
Odgovori na odprto vprašanje v intervjuju in pogovor s sodelavkami mi je
prinesel vpogled v mišljenje in mnenje naših sodelavcev v timu. Na jasno
zastavljeno vprašanje sem s pomočjo odgovorov treh diplomiranih
medicinskih sester pridobila razmišljanje o prednostih in slabostih timskega
dela. Odgovori so označeni z izmišljenimi inicialkami, tako jim je
zagotovljena anonimnost. Vsak odgovor na odprto vprašanje je bil prepisan
dobesedno in predstavlja izhodiščno bazo podatkov za končno razmišljanje.
Intervju je potekal v njihovem delovnem okolju.
Intervjuvanke so imele vsak trenutek pravico do odstopa od intervjuja,
udeležba je bila prostovoljna.
I1.
»Prednost timskega dela je znanje, saj je znanje v timu večje kot znanje
posameznika. V timu se je mogoče o določenem problemu diskutirati in tako
se odkrijejo možne rešitve in tako imajo vsi člani tima možnost sodelovati v
odločitvah. Iz tega sledi motivacija za delo in spodbujanje eden drugega.
Slabost timskega dela pa je prilagajanje ostalim članom tima, s tem je večja
možnost konfliktov in nestrinjanj s predlogi. Med člani prihaja do
komunikacijskih ovir, napačnih interpretacij, nezaupanja ali osebne
zaprtosti«.
I2.
“Delo zdravstvenih delavcev je usklajeno, govorimo o skupinskem oz.
timskem delu. Osnova za sodelovanje z drugimi sodelavci v timu je
razumevanje in upoštevanje vloge vseh, ki tim sestavljajo. Delitev dela v timu
je nujna in temelji na zahtevi, da naj bo vsakemu delavcu dodeljeno delo, za
katerega je usposobljen in ima zanj izkušnje. To je vsekakor prednost
timskega dela, saj zdravstvena nega posega na različna področja, ki zadevajo
bolnikove potrebe. Dobro usklajen tim deluje kot celota, kar daje bolniku
občutek varnosti. Glavni cilj tima je vsekakor najboljša oskrba za bolnika.
Prednosti timskega dela so tudi različna mnenja različnih področij, kar
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pomeni, da je bolniku zagotovljena celostna zdravstvena nega in je
obravnavan individualno. Prav zaradi različnih mnenj in različnih osebnosti
in karakterjev oseb, ki sestavljajo tim, pa lahko pride do raznih konfliktov.
Konfliktne situacije v poklicnem delu so pogost pojav in zato glavna slabost
timskega dela. Tako je uspešnost timskega dela včasih odvisna tudi od
osebnostnih lastnosti posameznikov. Zato je pomembno, da poznamo naloge
sodelavcev ter zavestno sprejemamo njihovo vlogo v timu v dobro bolnika,
varovanca, družine in družbene skupnosti. Še vedno pa ugotavljam, da je
prednosti timskega dela več kot slabosti in je način dela, s katerim nudimo
bolniku kakovostno in strokovno oskrbo.”
I3.
“Prednost timskega dela je pretok znanja in izkušenj, iz tega izhaja
motiviranost za nova znanja in vzajemno vzpodbujanje. S timskim delom se
hitreje in lažje doseže zastavljene cilje in tako se poveča zadovoljstvo pri
delu. Slabost dela v timu pa je lahko samo en konflikten član, ki ustvarja
negativno klimo.”
Vse tri sodelavke so prepričane, da je za dobro sodelovanje v timu potrebno
zaupanje in znanje. Trditev »Več glav več ve« se je v intervjuju potrdila.
Pogovori o nastalem problemu lahko prinesejo možne rešitve. Diskusija in
odobravanje rešitev drugih lahko prinese motivacijo za nadaljnje delo.
Povezanost v timu doprinese, da tim deluje kot celota, kar daje bolniku
občutek varnosti (I2). Glavni cilj tima je seveda najboljša možna oskrba za
bolnika. Seveda pa ima vsako timsko delo tudi negativne elemente, ki v
določeni meri vplivajo na delovanje tima. Ker smo sodelavci v timu različnih
značajev, se v različnih situacijah tudi različno odzivamo in različno
razmišljanje pripelje do nestrinjanj. V tretjem intervjuju je poudarjeno, da
lahko že ena oseba negativno vpliva na razmere v timu, kar lahko kljub temu,
da se ostali razumejo, privede do občasnih napačnih interpretacij in
komunikacijskih ovir, ki vodijo do nezaupanja in osebne zaprtosti. Čeprav
ima timsko delo tudi negativne strani, pa za nas, zaposlene v zdravstvu,
predstavlja dobro osnovo za izvajanje strokovne in bolniku prijazne
zdravstvene nege.

ZAKLJUČEK
Zakaj so timi tako pomembni? Janez Mayer je v svojem delu zapisal, da
potreba po timskem delu ni zgolj praktična. Človek je namreč v osebnem
razvoju najprej skupinsko in šele nato posamezno bitje, ki v odnosih z
drugimi prepoznava, spoznava in uravnava samega sebe, ob raznolikosti
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medsebojnih odnosov v delovnem procesu pa daje smisel tudi svojemu
poklicnemu poslanstvu.
Za uspešno timsko delo ni recepta, kot v kuharski reviji in ni ključa, ki bi
pravilno usmerjal delovni proces. Zaradi različnosti v timu je težko ustanoviti
tim v katerem bodo člani idealni in vedno pripravljeni na sodelovanje.
Odnosi v timu se največkrat krhajo zaradi vedno večjih naročil, nalaganja
dodatnega dela, pomanjkanja časa in premalo zaposlenih. Gospodarska kriza,
nov plačni sistem v javnem sektorju in delitev dela je med različne profile v
timu zadala globoke rane na njihovem medsebojnem odnosu in sodelovanju,
ki jih bo težko zakrpati. Zato je naloga vodilnih delavcev in seveda nas
samih, da se ponovno povežemo v »trdno verigo«, ki bo prinesla izboljšane
medsebojne odnose, lažje doseganje zastavljenih ciljev ter zadovoljstvo
zaposlenih. Vendar je potrebna velika mera potrpežljivosti, zaupanja in
strpnosti, ker smo si vsi različni in različno razmišljamo. Ustvarjalne ideje
bodo olajšale delo in izkoreninile že znane recepte, stalne poti, po katerih
hodimo in nestrpnost do drugače mislečih.
Spoštujemo lahko neko osebo, ker veliko zna, obvlada svoje delo, vendar nas
zanima samo ta del njene osebnosti, samo ta del njenega življenja poznamo
in visoko vrednotimo, spoštujemo. To ne pomeni, da jo hkrati tudi ljubimo
(Vesna Pišek).
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ČUSTVEA ITELIGECA A DELOVEM MESTU
Marjeta Blaj
Splošna bolnišnica Celje

IZVLEČEK
Čustvena inteligenca je sposobnost prepoznavanja, obvladovanja in izražanja
svojih čustev ter spretnost ravnanja z ljudmi. Članek obravnava osebne in
medosebne veščine in prikazuje vedenje čustveno inteligentnega človeka.
Izredno pomembna pa je čustvena inteligenca na delovnem mestu.

UVOD
Šele v novejšem času spoznavamo nova dejstva in značilnosti čustvenega
dela človeka, ki je bil prej prezrt. Morda se vprašamo čemu v zadnjem času
tolikšna pozornost namenjamo čustveni inteligenci. Hiter tempo življenja in
vstop v prostor globalizacije hromi tisti del človeka, zaradi katerega je
človek, človek. Kot da je ta svet v vsej tej naglici, pehanjem za dobrinami,
razvojem na vseh mogočih področjih, pozabil na bistvo človeka: empatija,
čustva, medsebojni odnosi, pripadnost, ustrežljivost…
Visoko razvita čustvena inteligenca pri ljudeh skriva v sebi sposobnosti, ki
nam nudijo možnost, da svoje življenje kreativno ustvarjamo. Želimo imeti
dobre odnose z ljudmi. Razumemo dobre in slabe preizkušnje v življenju kot
nadgrajevanje osebnosti in smo v stiku s seboj in svojimi resničnimi hotenji.
Prav tako je zelo pomembna čustvena inteligenca na delovnem mestu. Tu se
srečujemo z najrazličnejšimi težavami, konflikti, zato je izredno pomembno,
da ima organizacija čustveno inteligentne vodje, saj to vpliva na
produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih.
Potrebno bi bilo izobraževati zaposlene o tem, kako lahko spremenijo svoje
obnašanje in izpopolnijo čustveno inteligenco.

ČUSTVEA ITELIGECA
Čustvena inteligenca je izredno pomemben dejavnik uspešnosti posameznika
v vsakodnevnih poslovnih in osebnih odnosih. Izraz »čustvena inteligenca« je
nasprotje umske inteligence; gre za človekov značaj. Čustvena inteligenca
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pokaže, kaj so človekove čustvene potrebe, kako upravlja s svojimi
čustvenimi stanji in kakšne so njegove dejanske vrednote. Čustvena
inteligenca se navzven izraža kot vedenje. Značilnosti čustvene inteligence so
psihologi razvrstili v pet temeljnih področij:
- zavest o sebi,
- samokontrola,
- samomotivacija,
- empatija,
- iznajdljivost v družabnih stikih.
Te značilnosti se kažejo v dveh tipih odnosov, ki jih človek razvija skozi
življenje:
- odnos do samega sebe,
- odnos do drugih ljudi.
Čustveno inteligenco eni opredeljujejo kot zmožnost opazovanja,
razumevanja in spremljanja svojih čustev ter čustev drugih ljudi. Potrebno jih
je ločevati med seboj in znati uporabljati za vplivanje na delo in usmerjanje
sodelavcev. Poimenujemo jo lahko tudi kot socialno veščino, da smo uspešni
v ravnanju s samim seboj in odnosih z drugimi.
Sposobnosti, ki jih najpogosteje imenujemo čustvena inteligenca:
-

sposobnost ustreznega ravnanja s svojimi čustvi in s čustvi drugih,
empatično vživljanje v občutke in stališča drugih,
odprta in pravilna komunikacija in sposobnost obvladovanja konfliktov,
ustrezna samopodoba in občutek lastne varnosti,
čustvena samostojnost in osebna celovitost,
veselje do življenja in poglabljanje odnosa s samim seboj,
sposobnost uravnavati čustva tako, da spodbujajo čustveno in
intelektualno rast.

VEŠČIE
ČUSTVEE
(osebne veščine)
-

ITELIGECE

POSAMEZIKA

Samozavedanje pomeni opazovati sebe in druge ter videti stvari takšne
kot so v resnici. Pomeni zavedanje prednosti in slabosti z namenom
izboljšanja svojih sposobnosti.

Čustveno zavedanje je prepoznavanje čustev in njihovih vplivov. Osebe s
temi veščinami se zavedajo povezanosti med svojimi občutki in tistim kar
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mislijo, delajo in rečejo. Prav tako se zavedajo vpliva čustev na zaposlene ter
imajo visoko zavest o svojih vrednotah in ciljih.
Primerna samozavest pomeni poznati svoje prednosti in moči ter tudi
slabosti. Ljudje s temi sposobnostmi se zavedajo svojih pomanjkljivosti in
prednosti, so zelo premišljeni, se učijo iz izkušenj ter dobro sprejemajo
kritike drugih. Imajo tudi izreden smisel za humor in jasen pogled v
prihodnost.
Samozaupanje pomeni zaupanje v svoje znanje in zmožnosti. Ti ljudje
zaupajo vase, so dovzetni za mnenja drugih, so odločni, sposobni sprejemat
odločitve kljub negotovostim in pritiskom ter se primerno vedejo.
-

Obvladovanje čustev pomeni zavedati se, kaj je povzročilo določene
občutke, najti način primernega reagiranja ob pojavu določenih občutij,
prepoznavanje in razumevanje svojih čustev in občutkov ter kako
vplivajo na druge ljudi.

Samoobvladovanje je obvladovanje različnih čustev. Ljudje s to veščino
obvladujejo trenutne izbruhe čustev, so odločni, hladni in pozitivno
usmerjeni v kritičnih trenutkih. Tudi ko so pod pritiskom mislijo jasno in
ostanejo osredotočeni na cilj.
Zanesljivost se nanaša na pravila glede poštenosti in odkritosrčnosti. Ti ljudje
si pri drugih ustvarjajo zaupanje z zanesljivim in primernim vedenjem. Znajo
priznati svoje napake, so nepopustljivi in trdni pri zagovarjanju svojih stališč.
Vestnost pomeni prevzeti odgovornost za svoja dejanja. Ljudje so
organizirani in natančni pri svojem delu in pri izpolnjevanju nalog.
Prilagodljivost je zmožnost prilagajanja spremembam. Ti ljudje brez ugovora
opravljajo raznovrstne naloge, sprejemajo spremembe, prilagajajo svoje
ravnanje in delo spremenjenim okoliščinam.
-

Spodbujanje vključuje lastnosti, ki se nanašajo na uporabo čustev za
dosego ciljev, poudarjanje pripadnosti, sposobnost motiviranja drugih ter
vzbujanje optimizma pri zaposlenih.

Oblikovanje pobud pomeni prizadevanje za izboljšanje standardov
odličnosti. To pomeni, da ti ljudje sprejemajo izzive in premišljena tveganja,
sledijo informacijam, učijo se, kako izboljšati svoje delovanje.
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Pripadnost pomeni pridružiti se skupini in prevzeti njihove cilje. Ljudje
podrejajo svoje cilje ciljem skupine in upoštevajo bistvena stališča skupine.
Iniciativnost pomeni iskanje novih poti in priložnosti. Ti ljudje so
pripravljeni izkoristiti dane priložnosti, sledijo ciljem ter znajo pritegniti in
spodbuditi druge z neobičajnimi smelimi načini.
Optimizem pomeni vztrajanje pri zasledovanju ciljev ne glede na ovire in
zastoje. Ljudje s to lastnostjo vztrajajo pri iskanju ciljev kljub oviram in
težavam. Kažejo željo po uspehu ter vidijo ovire kot nekakšno ceno, ki jo je
potrebno plačati za opravljanje določene dejavnosti in ne kot osebno
pomanjkljivost (Možina, 2005).

ODOS DO SAMEGA SEBE
Temeljna sposobnost čustvene inteligence, iz katere izhajajo vse ostale, je
zavest o sebi. Gre za sposobnost človeka, da nepristransko, čustveno
neangažirano opazuje in presoja samega sebe, ob tem pa ozavesti svoj
notranji svet in zunanje obnašanje. Bolj kot smo tega sposobni, bolj poznamo
sami sebe. Razvita zavest o samemu sebi nam daje verodostojnost, stabilnost
in gotovost, da sprejmemo sebe takšne, kakršni smo.
Zavest o sebi je pogoj za samokontrolo oziroma upravljanje z lastnimi čustvi.
Znano je, da je temperament biološko dan, kar pa še ne pomeni, da ne
moremo sami zavestno delovati na svoje doživljanje in odzive. Lat.
»temperamentia« pomeni zmernost in oblast nad seboj, tako da nas že sam
pomen te besede navaja k tistemu, kar moramo storiti s svojimi čustvi.
Upravljanje s čustvi ne pomeni njihovega nasilnega dušenja in potiskanja,
temveč vzgojo nas samih v načinu doživljanja in odzivanja. Nagonski,
impulzivni odzivi, ki so posledica nekontroliranega navala čustev, izzivajo
nepredvidljive posledice, najpogosteje nasprotne tistemu, kar smo želeli
doseči, in jih zato ne moremo označiti kot inteligentno obnašanje.
Inteligentno obnašanje zahteva primerna čustva, ki ustrezajo situaciji, v kateri
smo. Koliko bomo sposobni motivirati sami sebe za uresničevanje nekega
cilja, je odvisno od sposobnosti upravljanja z lastnimi čustvi. V korenu
samomotivacije leži kontrola negativnih čustev in mobilizacija pozitivnih.
Slaba volja, tesnoba, strah pred neuspehom so lahko tako močni, da ovirajo
koncentracijo in dušijo mentalne sposobnosti. Pozitivne misli, optimizem,
samozaupanje, up in vera v uspeh pa nam nasprotno omogočajo, da bolje
izkoristimo lastne potenciale.
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MEDOSEBE SOCIALE VEŠČIE
-

Vživljanje pomeni imeti občutek za čustva in stališča drugih ljudi ter
zanimanje zanje. Zaznati je potrebno tudi njihove težave, pokazati
čustvenost in razumeti stališča drugih.

Usmerjenost k ustrežljivosti pomeni predvidevanje, prepoznavanje in
zmožnost izpolnjevanja potreb drugih. Ti ljudje razumejo potrebe drugih,
vedno iščejo poti za povečanje zadovoljstva in dajejo delavcem podporo.
Razvijanje osebnosti drugih pomeni imeti občutek za potreb drugih. Ti ljudje
nagradijo in cenijo vsak napor, nadarjenost in potrebo po razvoju. Prav tako
nudijo koristne informacije, svetujejo, dajejo ustrezne napotke in dodeljujejo
naloge, ki so za posameznika izziv.
Upoštevanje razlik pomeni obravnavanje priložnosti s pomočjo razlik med
ljudmi. Ljudje s temi veščinami cenijo in sodelujejo z ljudmi iz različnih
kulturnih okolij ter kljubujejo pristranskosti in nestrpnosti.
Socialna zavest pomeni sposobnost dojemanja, predvidevanja gibanja čustev
skupine in moči odnosov v skupini. Ti ljudje odkrijejo ključni splet socialnih
odnosov ter znajo oceniti notranje stanje in zunanjo realnost.
-

Sodelovanje pomeni znati razumeti druge ljudi, se z njimi sporazumevati
ter imeti z njimi dobre odnose.

Vplivanje je usmerjanje ljudi k predvidenemu cilju. Ti ljudje znajo pritegniti
in prepričati sodelavca ter upoštevajo različna mišljenja in občutke drugih.
Komuniciranje pomeni pošiljanje jasnih in prepričljivih sporočil. Ljudje s
temi veščinami so učinkoviti pri oblikovanju sporočil, znajo prisluhniti,
prizadevajo si za medsebojno razumevanje in izmenjavo informacij ter so
dovzetni za slabe in dobre novice.
Katalizator sprememb ustvarja ali upravlja spremembe. Ti ljudje
prepoznavajo potrebe po spremembah in odstranjujejo ovire, so zelo kritični
do trenutnega stanja, da bi vzpodbudili potrebo po spremembi.
Reševanje nasprotij se nanaša na pogajanje in odpravljanje nesporazumov.
Ljudje s temi sposobnostmi znajo ravnati s težavnimi osebami, so odkriti in
taktični, zaznajo možne nesporazume, ki jih pomagajo reševati.
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Ustvarjanje odnosov je vzpostavljanje dobrih odnosov in medsebojnih
stikov. Ti ljudje gradijo odnose in vanje vpletajo tudi druge sodelavce ter
kujejo prijateljstvo tudi na delovnem mestu.
Sporazumevanje pomeni doseganje soglasja z drugimi za dosego skupnih
ciljev. Ti ljudje zagovarjajo prijateljstvo, ustvarjajo in gojijo možnosti za
sodelovanje pri uporabljanju razpoložljivih virov.
Sposobnost oblikovanja dela v skupini pomeni oblikovanje take skupine, ki
omogoča sinergijo pri doseganju skupnih ciljev. Ljudje s takimi
sposobnostmi oblikujejo lastnosti članov, kot so spoštovanje, pomoč in
sodelovanje, oblikujejo identiteto skupine, občutek solidarnosti in
odgovornosti, varujejo skupino in njen ugled ter so deležni njene uspešnosti
in dobrega počutja v njej (Možina, 2005).

ODOS DO DRUGIH
Po teoriji čustvene inteligence kvalitetne odnose z drugimi ljudmi gradita dve
ključni lastnosti – empatija in socialne veščine.
Empatija je sposobnost prepoznavanja in razumevanja čustev drugih ljudi.
Temelji na zavesti o sebi, kajti tisti, ki ne razume sebe in svojih čustev, ne
more razumeti niti čustev drugih ljudi. Glede na to, da je »slovar«, s katerim
se izražajo čustva, neverbalen, je empatija povezana s sposobnostjo branja
neverbalnih znakov komunikacije: geste, mimike, tona govora itn. V empatiji
je vir sočutja, upoštevanja potreb drugih, altruizma in nasploh humanega
odnosa do drugih ljudi. Empatija je prav tako temelj moralnega presojanja in
delovanja, občutka za pravičnost in spoštovanje družbenih norm. Raziskave
so pokazale, da sociopati, hudodelci in kriminalci, ki ne
spoštujejo moralnih in zakonskih norm, ne registrirajo čustev drugih ljudi.
Od socialnih veščin je odvisno, kako iznajdljivi smo v stiku z drugimi
ljudmi. Ravno neiznajdljivost pri navezovanju in ohranjanju stikov je pogost
vzrok za neuspeh, ki ga ljudje kljub svojim intelektualnim in moralnim
značilnostim doživljajo v medsebojnih odnosih.

VEDEJE ČUSTVEO ITELIGETEGA ČLOVEKA
Čustveno inteligenten človek vedno ve, kaj čuti in zna to tudi primerno
izraziti, pa čeprav so njegova čustva dostikrat neprijetna. To sposobnost mu
omogoča poznavanje in razumevanje svojih čustvenih potreb, pa tudi potreb
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drugih. Lažje prenaša stres, premaguje spore, se vživlja v druge, pozitivna
naravnanost pa ga dela močnejšega in samozavestnejšega. Takšni ljudje so
ponavadi prepričljivi, znajo dobro motivirat ljudi, hitro navežejo stike ter
dobro delajo v timu. Predvsem za ljudi, ki delajo v timu je tovrstna
inteligenca ključnega pomena, sicer se jim njihovo delo lahko zdi
prezahtevno, stresno in morda tudi neprimerno.
Čustvene inteligence se učimo vse življenje, ko se učimo razumeti, upoštevati
in izražati lastna čustva ter sodelovati z drugimi. Pri delavcih z visoko razvito
čustveno inteligenco prevladuje optimizem, v okolje pa sproščajo pozitivna
čustva.
Faze čustvenega dozorevanja:
-

samozavedanje ali prepoznavanje lastnih čustev,
obvladovanje čustev (zlasti negativnih),
sprejemanje in vrednotenje čustev,
motiviranje sebe,
empatija oziroma vživljanje v položaj drugih.

Sposobnosti, ki se lahko razvijejo:
-

samorazkrivanje (»jasno povejte, kaj mislite, čutite in hočete«),
odločnost (»branite svoje mnenje, želje, potrebe in to spoštujte tudi pri
drugih«),
dinamično poslušanje (»bodite dober poslušalec«),
konstruktivna kritika (»ob pravem času in na pravem mestu konstruktivno
izrazite svoje mnenje in občutke o idejah in dejanjih drugih«),
skupinska komunikacija (»sporazumevajte se v skupinski situaciji«)…

ČUSTVEA ITELIGECA A DELOVEM MESTU
Čustvena inteligenca je ključ do timskega dela, brez katerega si danes ne
moremo predstavljati uspešnosti organizacij. Razvoj čustvene inteligentnosti
vseh zaposlenih je potemtakem verjetno eno izmed najpomembnejših in
prednostnih nalog vsake organizacije.
Nekoč je bilo za zaposlene dovolj, da so imeli ustrezno izobrazbo in
strokovno usposobljenost. V današnjih časih, ko je poudarjeno delo v timu,
so pomembne tudi osebne kakovosti delavca. Visok inteligenčni kvocient ni
več odločilno merilo uspešnosti, je pa marsikje temeljni pogoj za vstop v
visoko storilnostno naravnano okolje.
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V timu je lahko posameznik uspešen, če se zaveda svoje zmogljivosti. Tako
fizičnih, umskih kot tudi psihičnih. Bolj kot je delo zahtevno, bolj je
pomembna čustvena inteligenca, sploh če delo vključuje še delo z ljudmi.
Čustveno odzivanje v odnosu do sodelavcev, strank, vseh tistih, s katerimi
stopamo v medsebojne odnose, odločilno vpliva na učinkovitost in rezultate.
Vsa negativna čustva, ki se kopičijo, so sicer normalna do takrat, ko ta čustva
začnejo prevladovati. Takrat postane počutje neprijetno, kaže se zmanjšana
ustvarjalnost, učinkovitost, pojavi se pesimizem, okrnjeno pa je tudi odprto
sodelovanje med sodelavci.
Čustvena inteligenca je za delavca osnovni pogoj za učinkovito izrabo
razumske inteligence. Razum brez čustvene inteligence ne deluje optimalno,
temveč omejeno (Simmons, 2000).
Če želimo spodbujati čustveni kapital zaposlenih je treba začeti najprej pri
sebi. Le če imamo dober občutek lastne vrednosti, lahko med seboj uspešno
in učinkovito sodelujemo. Ljudem s katerimi sodelujemo je potrebno izkazati
zaupanje v njihove sposobnosti. Vsi ljudje se namreč lahko učijo in dobro
delajo, le motivirati jih je treba.
V novejši strokovni literaturi s področja managementa vse pogosteje najdemo
primere in navodila, ki nas opozarjajo, kako pomembna je čustvena
dojemljivost in odzivnost v odnosu do sodelavcev in strank oziroma do vseh
tistih, s katerimi stopamo v medosebne odnose. Zato so čustva in čustveno
razpoloženje zelo pomembni za tim in celo organizacijo.
Veliko managerjev še danes dela napako in se osredotoči le na sposobnosti in
intelektualne zmogljivosti ljudi, ne da bi se zavedali, kako pomembno je
pridobiti si tudi zaupanje in »srce«. Prav zaradi tovrstne ignorance
managementa so v preteklih letih zaposleni na delu doživljali predvsem
negativna čustva, kot so jeza, bes, strah, dvom, sumničenje,… Doživljanje
takšnih čustev se bo namreč slej kot prej manifestiralo v absentizmu in nizki
produktivnosti.
Čustva, želeli ali ne, zelo vplivajo na rezultate dela. Vplivi so vidni tako pri
izvedbi individualnih nalog kot pri rezultatih timskega dela, vplivajo na stil
vodenja in posredno na rezultate vodene skupine.
Po drugi strani pa predstavljajo pozitivna čustva vir energije, ki poganja
organizacijo naprej. V takšnem okolju, kjer torej vlada visoka stopnja
čustvenega kapitala, imajo ljudje močan občutek in odgovornost za doseganje
ciljev organizacije (Brečko, 2006).
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ČUSTVA I TIMSKO DELO
Čustveno ranljivi ljudje imajo izredno nizek prag vznemirjenja, zato se
pogosteje razburijo zaradi mnogih stvari. V stanju razburjenja tudi v
dobronamernih dejanjih vidijo sovražnost in se pogostokrat postavijo v
obrambni položaj. Obvladujejo jih črnoglede misli, njihovo vedenje pa vpliva
negativno na druge sodelavce v timu: postajajo vse bolj nejevoljni, niso več
pripravljeni sodelovati s takšnim sodelavcem in vse to povzroči rušenje
timske atmosfere. Čustveno manj inteligentni ljudje se bojijo, da bodo
doživeli kritiko, zato se radi izogibajo sestankov. Nagnjeni pa so k
samokritiki, nenehnemu opravičevanju in izmikanju. Skupina takšnega
posameznika obtožuje, nezadovoljna je z njegovim vedenjem in ga
neformalno kmalu izloči. In obratno: V timih, v katerih se člani ponašajo z
visoko stopnjo čustvene inteligence, prevladuje optimizem, sproščajo se
pozitivna čustva, člani skupine iščejo rešitve, drug drugega znajo vzpodbujati
in se veselijo uspehov, ki jih dosegajo (Brečko, 2007).

ZAKLJUČEK
Čustvena inteligenca je zelo pomembna tako v domačem okolju kot na
delovnem mestu. Vsaka organizacija poleg znanja in sposobnosti potrebuje
tudi čustva. Čustveno razviti ljudje se zavedajo samih sebe, razumejo svoje
razpoloženje, poznajo svoja čustva in motivacijske vzvode ter učinke svojega
delovanja na druge ljudi. Svoje sposobnosti znajo realno oceniti in le redko
prevzamejo naloge, ki jim ne bi bili kos. Na tak način zavarujejo sebe in
skupino pred morebitnimi neuspehi. Samozavedni ljudje so sposobni
nadzorovati impulzivna čustva, so spodbujevalci zaupanja in poštenosti v
delovnem okolju, ki sta ključni vrednoti, ki povečujeta produktivnost in
lojalnost zaposlenih v organizaciji.
Prihodnost v organizacijah bo vedno močneje odvisna od naših sposobnosti,
to je kako se bomo znali obvladati in kako spretni bomo v odnosih do drugih.
Poleg ustrezne strokovne usposobljenosti bodo organizacije vse bolj
posvečale pozornost osebnim kakovostim delavcev kot so empatija, pobuda,
prilagodljivost,…
Najboljša prihodnost pripada tistim organizacijam v katerih je čim več
zaposlenih z visoko čustveno inteligenco.
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OVA GRIPA – IFLUECA (H11)v
Alenka Petrovec Koščak
Splošna bolnišnica Celje

IZVLEČEK
V prispevku je predstavljena klinična slika nove influence A (H1N1)v in
ukrepanje pri zdravstveni oskrbi. Poleg ustreznega higienskega nivoja so
pomembni vsi izolacijski ukrepi ter pravilna uporaba osebnih zaščitnih
sredstev.

UVOD
V začetku aprila 2009 se je v Mehiki prvič pojavil nov virus gripe A (H1N1)v
– v nadaljevanju nova gripa. Virus je nastal s prerazporeditvijo genskega
materiala virusov influence A, prašičjega, ptičjega in človeškega izvora. Iz
Mehike se je hitro razširil na vse celine sveta, zato je WHO junija letos
razglasila pandemijo nove gripe. Odločitev je bila sprejeta zaradi hitrega
širjenja in ne zaradi teže obolenja.
Prvi primer nove gripe je bil v Sloveniji potrjen 19. junija 2009, ob koncu
avgusta imamo potrjenih preko 210 primerov. Večje težave pričakujemo s
pričetkom pouka, predvsem pa pozno jeseni in pozimi.

KLIIČA SLIKA I EPIDEMIOLOŠKE ZAČILOSTI
Inkubacija traja 1 do 7 dni, najpogosteje 4 dni. Bolezen poteka s podobnimi
simptomi, kot običajna gripa. Navadno se pojavi povišana telesna
temperatura, izčrpanost, bolečine v mišicah in kosteh, bolečine v žrelu, suh
kašelj, nahod. Nekateri bolniki imajo drisko ali bruhajo. Možna je pljučnica z
odpovedjo dihanja in smrt. Nova gripa poslabša predhodne kronične bolezni
bolnikov. Nova gripa pogosteje kot običajna povzroča pridružene
gastrointestinalne težave.
Med 5. in 59. letom starosti ugotavljajo težji potek gripe, z večjim številom
zapletov.
Majhni otroci, starejši ljudje in imunsko oslabljeni bolniki lahko imajo
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atipičen potek gripe, ki je zato težje spoznavna. Pri dojenčkih se lahko pojavi
le vročina in zaspanost brez respiratornih znakov.
Oseba postane kužna en dan pred pojavom kliničnih znakov in do 7 dni po
začetku bolezni. Majhni otroci in imunsko oslabljeni bolniki izločajo virus
dlje časa.
Virus nove gripe se prenaša enako kot virus sezonske gripe, s kapljicami, ki
imajo domet 1 metra. Kapljice se tvorijo pri kihanju, kašljanju, govorjenju,
zato je razdalja 1 meter okoli bolnika tista, ki je najbolj pomembna.
Okužba je mogoča tudi z neposrednim stikom z obolelim tj. poljubljanje,
objemanje ipd., posredno tudi preko kontaminiranih predmetov in površin.
Pri prenosu so pomembne roke, saj virus na njih preživi do 5 minut.
Za potrditev nove gripe se v skladu s priporočili WHO uporablja ena od
naštetih metod:
- rTC-PCR za influenco A (H1N1)v;
- izolacija virusa influence A (H1N1)v iz kužnine dihal s potrditvijo
(subtipizacija);
- štirikraten porast titra protiteles z nevtralizacijskim testom,
specifičnim za pandemski virus influence A (H1N1)v v parnem
serumu, odvzetemu v akutni fazi in približno 4 tedne kasneje.

UKREPAJE BOLIKA – KADAR SAMI ZBOLIMO
Bolnik naj ostane doma in naj počiva. Oboleli naj gre k zdravniku v primeru
težkega dihanja ali bolečine v prsnem košu, kadar izkašljuje krvavo ali sluz,
kadar ima več kot 2 dni visoko vročino, kadar intenzivno bruha ali če so
ustnice modro obarvane. Sicer najprej kontaktira zdravnika po telefonu.

IZVAJAJE UKREPOV V BOLIŠICI
Bolnik naj pride v bolnišnico po predhodnem telefonskem razgovoru –
primarni nivo – bolnišnica. Pri bolniku z novo gripo je pomembna pravilna
uporaba osebnih zaščitnih sredstev, ki je odvisna od posega, ki ga pri bolniku
izvajamo.
Osebna varovalna oprema
Zdravstveni delavci, ki so v stiku z osebo, pri kateri obstaja sum je
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verjeten / potrjen primer – MAJH$O TVEGA$JE uporabljajo
- zaščitne rokavice iz lateksa, izjemoma kopolimera ob stiku z bolnikom,
izločki, s pripomočki; predmeti in površinami, ki so v dosegu bolnika, ki
bi lahko bili onesnaženi z izločki bolnika;
- običajna kirurška maska.
Osebno varovalno opremo odstranimo po pravilnem zaporedju:
- snamemo rokavice in razkužimo roke;
- snamemo masko (nikoli se ne dotaknemo maske spredaj, kjer je lahko
onesnažena, vedno primemo elastiko ali trakce zadaj) in roke
ponovno razkužimo.
Zdravstveni delavci, ki so v stiku z osebo, pri kateri obstaja sum je
verjeten / potrjen primer in izvajajo posege S SRED$JIM TVEGA$JEM
– bris zgornjih dihal - uporabljajo
- običajna kirurška maska;
- zaščitne rokavice iz lateksa, izjemoma kopolimera ob stiku z bolnikom,
izločki, s pripomočki, predmeti in površinami, ki so v dosegu bolnika, ki
bi lahko bili onesnaženi z izločki bolnika;
- zaščita za oči (zaželen vizir).
Osebno varovalno opremo odstranimo po pravilnem zaporedju:
- snamemo rokavice in razkužimo roke;
- snamemo vizir; po potrebi si roke razkužimo;
- snamemo masko in razkužimo roke.
Zdravstveni delavci, ki so v stiku z osebo, pri kateri obstaja sum je
verjeten / potrjen primer in izvajajo posege Z VELIKIM TVEGA$JEM –
bronhoskopija, aspiracija izločkov dihal, intubacija - uporabljajo
- zaščita za delovno obleko (predpasnik, plašč);
- zaščitna kapa;
- filtrirna maska FFP2 ali FFP3;
- zaščita za oči (zaželen vizir);
- zaščitne rokavice iz lateksa, izjemoma kopolimera.
Osebno varovalno opremo odstranimo po pravilnem zaporedju:
- snamemo rokavice in razkužimo roke;
- nadenemo nov par rokavic;
- slečemo zaščitno obleko;
- snamemo vizir;
- odstranimo masko;
- odstranimo kapo;
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-

odstranimo rokavice in ponovno razkužimo roke.

OSTALI UKREPI
-

OSEBNA HIGIENA;
HIGIENA ROK – umivanje rok / razkuževanje rok; pravilna uporaba
rokavic;
HIGIENA KAŠLJA – pravilno kašljanje;
VZDRŽEVANJE OKOLJA (čiščenje, razkuževanje) – uporabljamo
običajna čistila in razkužila; osebje, ki izvaja čiščenje naj ima na
razpolago osebna zaščitna sredstva – kirurško masko, predpasnik in
rokavice.

Izredno pomembno je izvajanje vseh standardnih ukrepov za
preprečevanje prenosa okužb – ne le v obdobju nove gripe, temveč vselej
in povsod.

CEPLJEJE PROTI OVI GRIPI
Cepljenje je priporočljivo za vse ogrožene skupine prebivalstva (nosečnice,
otroke mlajše od 2 let, starejši od 65 let in tisti, ki imajo druge osnovne
bolezni) in za tiste, ki bomo v pogostem stiku z bolniki z novo gripo.
Cepljenje se bo začelo izvajati predvidoma po 01.10.2009.

ZDRAVLJEJE
Nova gripa se zdravi z zaviralci nevraminidaz – oseltamivirom in
zanamivirom. Z zdravljenjem je potrebno pričeti čimprej, najbolje v prvih 48
urah ob pojavu prvih simptomov. S protivirusnim zdravljenjem zmanjšamo
možnost težjega poteka bolezni, možnost sekundarnih okužb in potrebo po
bolnišničnem zdravljenju.

KEMOPROFILAKSA
Kemoprofilaksa se izjemoma predpiše za obvladovanje širjenja pandemskega
virusa med bolniki in zdravstvenim osebjem v zdravstvenih ustanovah.
Bolnikom in zdravstvenim delavcem v zdravstvenih ustanovah predpiše
kemoprofilakso odgovorna oseba KOBO.
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ZAKLJUČEK
Pandemija nove gripe je realnost, vendar je napovedovanje dogodkov vnaprej
nemogoče. Z dobro pripravo bomo dosegli največjo varnost.

VIRI I LITERATURA
1. http://www.ivz.si
2. Društvo za promocijo in vzgojo Slovenije. Starem, znane bolezni v novi
preobleki. Avgust 2009, Žalec.
3. http://cdc.gov/h1n1flu/
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MOŽIČE ESREČE – KAKO SMO AJE
PRIPRAVLJEI V CELJU
Matej Mažič1
Darja Ratajc2
Zdravstveni dom Celje1
Splošna bolnišnica Celje2

IZVLEČEK
Masovne nesreče in katastrofe predstavljajo za vse službe in enote v sistemu
zaščite in reševanja svojevrsten izziv. Razlogov za to je več. Ekipe nujne
medicinske pomoči se naenkrat, nepričakovano (ni mogoče planirati kadrov)
srečamo z velikim številom udeleženih oz. poškodovanih oseb. Tako imamo
v začetni fazi na eni strani veliko poškodovancev, na drugi strani pa premalo
članov ekipe nmp in opreme.
Pri masovnih nesrečah je potrebno dobro sodelovanje članov ekip nmp in
urgentnega oddelka v bolnišnici, saj koordinacija obojih omogoča ustrezno
pot in način obravnave velikega števila poškodovancev. V letošnjem letu smo
to preizkušnjo doživeli v mesecu aprilu, ko je prišlo do nesreče med
avtobusom in osebnim avtomobilom.
Sodobni pristopi v primeru množičnih nesreč so usmerjeni k oskrbi
poškodovancev na začasnih deloviščih na terenu. Enega izmed njih članek
tudi predstavlja.

UVOD
Če izhajamo iz osnovne organizacijske sheme prehospitalne enote, bodo prvi
na kraju dogodka vsaj trije:
- zdravstveni tehnik voznik
- zdravstveni tehnik/dipl. zn.
- zdravnik.
Ti trije si morajo na začetku razdeliti vloge, tako da imamo:
• vodjo medicinske intervencije
• koordinatorja prevozov
• izvajalec triaže 1.
Ta sistem mora funkcionirati v navedeni obliki, dokler nimamo na razpolago
več ekip. Razviti je potrebno delovišče zdravstvene oskrbe.
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DELOVIŠČE
ESREČAH

ZDRAVSTVEE

OSKRBE

PRI

MASOVIH

Ob prihodu na kraj dogodka, ko so intervencijska vozila postavljena ustrezno,
si vodja intervencije v ustrezni zaščitni opremi ogleda kraj dogodka. Določi
se razmejitvena linija, za katero opredelimo mesto zbiranja poškodovancev
oz. udeleženih. Tu se glede na prvo triažo poškodovanci razvrstijo v
posamezne sektorje: rdeči, rumeni, zeleni, črni.

slika 1. Delovišče zdravstvene oskrbe 1.

Po prvi oskrbi poškodovancev se le-te ponovno triažira in določi vrstni red
prevoza v bolnišnico. Določi se tudi ustrezno transportno sredstvo. Posebno
mesto ima še vodja logistike, koordinator prevozov in triažer II.

slika 2. Delovišče zdravstvene oskrbe II.
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Dokumentacija poškodovanca je opredeljena na nivoju države; v Sloveniji je
to triažni karton. Vseskozi mora potekati koordinacija z gasilskimi enotami in
regionalno bolnišnico.

KAKO POGOSTE SO MOŽIČE ESREČE I KDAJ O JIH
GOVORIMO
Po definiciji je množična nesreča dogodek, ko z lastnimi resursi in
organizacijo dela situacije več ne moremo obvladati. To pomeni, da je
potrebna notranja reorganizacija službe, aktivacija sosednjih služb na nivoju
občine, regije ali države.
V teritorialnem območju prehospitalne enote Celje, smo se v preteklosti
srečevali z množičnimi dogodki približno 2-3x letno. Ti dogodki so bili
takšni, da je bilo naenkrat 5 ali več poškodovanih.
tabela 1. Pregled večjih nesreč v PHE Celje od januarja 1999 do aprila 2009.
13.5.1999

3.6.1999

10.10.1999

20.8.2000

7.1.2001

19.5.2001

5.8.2001

13.3.2002

26.4.2002

prometna avtobus - vlak v Podlogu pri
Šempetru
29 poškodovanih oseb, 4 mrtvi
čas intervencije 13:17 do 14:30
prometna avto - avto, Lemberg
5 poškodovanih oseb
čas intervnecije 14:29 - 16:00
prometna avto - avto, Ločica pri Vranskem
7 poškodovanih oseb
čas intervencije 11:35 - 13:01
prometna avto - avto, Sele
5 poškodovanih
čas intervencije 10:52 - 12:15
prometna avtobus z otroki, Olipi Zreče
8 poškodovanih
čas intervencije 13:14 - 14:23
prometna avto-avto, Črnava
5 poškodovanih
čas intervencije 05:27 - 06:22
prometna avto-avto, Škofja vas
5 poškodovanih
čas intervencije 17:41 - 18:16
prometna, avto, Vrbno Šentjur
5 poškodovanih
čas intervencije 14:08 - 14:57
prometna, avto gori, Latkova vas
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8.7.2002

17.12.2002

16.3.2003

12.10.2003

26.7.2004

29.5.2006

18.6.2006

11.9.2007

26.5.2007

17.6.2007

27.5.2008

25.6.2008

26.4.2009

6 poškodovanih, 3 mrtvi
čas intervencije 23:41 - 00:54
prometna, verižno trčenje, Laško
7 poškodovanih
čas intervencije 18:25 - 19:11
prometna, tri vozila, Šentjur
5 poškodovanih
čas intervencije 19:23 - 20:14
prometna avto - avto, izvoz AC Šempeter
5 poškodovanih
čas intervencije 12:35 - 13:51
prometna avto - avto, obvoznica Žalec
6 poškodovanih oseb
čas intervencije 08:18 - 09:34
prometna avto - avto, Ljubečna
5 poškodovanih
čas intervencije 22:42 - 23:45
prometna avto-avto, Arja vas
7 poškodovanih
čas intervnecije 22:41 - 23:44
prometna avto - avto, AC Dramlje
6 poškodovanih, 1 mrtev
čas intervencije 09:05 - 10:00
prometna, avto, AC Vransko
5 poškodovanih
čas intervnecije 05:30 - 06:29
prometna avto - avto, Šempeter
5 poškodovanih, 1 mrtev
čas intervnecije 05:07 - 06:05
prometna avto - avto, AC Vransko
5 poškodovanih
čas intervencije 04:11 - 05:30
prometna avto - avto, AC Lopata
5 poškodovanih
čas intervencije 22:23 - 23:25
prometna avto - avto, AC Celje vzhod
5 poškodovanih
čas intervencije 18:11 - 18:56
prometna avtobus - avto, AC Ce vzhod
15 poškodovanih, 1 mrtva
čas intervencije 05:13 - 06:25
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KAKO ZAGOTOVITI DOVOLJ MEDICISKE
PRIKOLICA ZA MASOVE ESREČE

OPREME

-

Namen prikolice za masovne nesreče je v zagotavljanju potrebne medicinske
opreme in tehnični podpori pri tistih intervencijah, kjer število poškodovanih
ali mrtvih presega 5.
Prikolica je funkcionalno razdeljena na levi in desni del.
Levi del prikolice ima tri bokse.
Prvi je namenjen za opremo, ki služi za označevanje kraja intervencije (trak,
stožci, triopan,...) in osvetlitev kraja dogodka. V njem je 6 kW elektroagregat
ter dva zabojnika z opremo za osvetlitev (podaljški, jambor, 4 reflektorji, luči
za osvetlitev šotora,...). Poleg dveh gasilnikov S-6 je v tem boksu še 2x
dihalni aparat na komprimiran zrak z 9 l kompozitno posodo. Tu je tudi
zložljiva teleskopska lestev višine 6 metrov.
Drugi boks je namenjen še tehnični podpori in zaščitnih sredstvom. Tu so v
zabojnikih zložene UKW postaje (5 kom), ročne eksplozijsko varne svetilke
(4 kom), seznam radijskih kanalov, odsevni brezrokavniki, zaščitne čelade,
megafon, komplet za posredovanje pri kemičnih nesrečah.
Tretji boks pa je namenjen transportu. V njem so navadna nosila, zajemalna
nosila, koritasta nosila, UT 2000 transportna enota, odeje in zaščitna folije.
Desni del prikolice ima dvoje vrat.
V prvih je prostor za kisikove jeklenke in defibrilator z elektro napeljavami,
ki služijo za napajanje medicinskih aparatov.
V drugem prostoru pa so predali z dodatno imobilizacijsko opremo
(univerzalna opora za glavo, vratne opornice), komplet za oskrbo opeklin in
vakuumske ekstremitetne opornice.
V njem je šest prenosljivih kovinskih zabojnikov (60 l) z medicinsko
opremo: set za vzpostavitev dihalne poti in dihanja, iv pot in infuzije,
zdravila, obvezilni material.
Na strehi prikolice so štirje samonapihljivi šotori, vel. 4x4 m, ki služijo za
delo v sektorjih ali dekontaminacijski koridor. Polnijo se z zrakom iz 3l
tlačne posode.
V zadnjem delu prikolice pa je priročno orodje (sekira, lopata,...) ter 5 desk
za reševanje na vodi.

OBRAVAVA POŠKODOVAIH V
ESREČI V URGETEM CETRU

MOŽIČI

PROMETI

Množična prometna nesreča, ki je bila 26. aprila 2009 je bila velika
preizkušnja za Urgentni center, saj je prišlo do nenadnega povečanega obsega
in zahtevnosti dela.
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Kolegica Jasmina Simler je zbrala vtise tistega jutra:
Po delovni sobotni noči, ko je bilo obravnavanih 22 bolj ali manj nujnih
kirurških pacientov, je okoli 5. ure dispečer reševalne službe poklical, da naj
v čim krajšem času organiziramo zadostno ekipo, saj bodo pripeljali 15
udeležencev prometne nesreče avtobusa in osebnega avtomobila.
V nočnem času sta v urgentni kirurški ambulanti razpisani le 2 medicinski
sestri in dežurni zdravnik, zato sta poklicali kolegico, ki bi sicer prišla v
službo ob 8. uri, da naj pride predčasno v službo, prav tako so se pridružile
nočne medicinske sestre iz IPP, sprejemne kopalnice in bolničarka.
Dežurni travmatolog in ambulantni zdravnik sta prevzela triažo
poškodovanih in organizacijo dela. Poklicali smo vse dežurne kirurške,
anesteziološke in internistične ekipe, ki so bile to noč v dežurstvu. Kmalu so
pripeljali prve štiri poškodovane in začelo se je resno delo. /očnega vratarja
smo zaprosili, da je ustavljal oziroma zadrževal radovedneže in novinarje,
kasneje pa tudi svojce ter tako zavarovali zasebnost poškodovanih.
/aša prva naloga je bila, da poimensko označimo vse ponesrečene z
identifikacijsko zapestnico in osnovnimi osebnimi podatki. Poškodovani so
potrebovali tudi psihično oporo, saj nekateri sploh niso dojeli kaj se dogaja,
saj so v času nesreče spali, v naslednjem trenutku so se znašli v blatu in vodi,
nato pa v bolnišnici.
V roku pol ure so bili vsi poškodovanci, razen ene, v bolnišnici. Vsi prostori
urgentnih ambulant, radiološke diagnostike in ambulantna operacijska soba
so bili polni.
Travmatolog je organiziral sprejem poškodovancev na različne kirurške
oddelke, saj je bil travmatološki oddelek skoraj popolnoma zaseden.
Zaradi velikega števila poškodovanih so zdravniki sproti narekovali podatke
na kasete, administratorka pa je vse diktate zapisala. Vse je potekalo gladko,
pri administraciji pa se je ustavilo, saj smo imeli le eno administratorko za
vse poškodovance. Ker so bili vsi poškodovanci iz Ljubljane in okolice, jih v
naši računalniški bazi ni bilo in jih je bilo potrebno vpisati, kar nam je vzelo
nekaj dragocenega časa.
Po štirih urah intenzivnega dela, ko smo skoraj izpraznili oddelčno lekarno,
ki je bila bolj založena zaradi bližajočih se prvomajskih praznikov, je nočna
ekipa prepustila delo dnevni ekipi in odšla domov s polno glavo misli in
adrenalina.
Še kar nekaj časa po tem dogodku smo premlevali zadevo in se spraševali,
kaj bi lahko naredili še bolje. Vendar smo bili vsi enotnega mnenja, da smo
na izkazano strokovnost, humanost in timski pristop lahko ponosni.
Ob tem dogodku se je izkazalo, da znamo stopiti skupaj, ko je to potrebno.
Prav tako smo spoznali, da se bomo morali navaditi na prisotnost novinarjev
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in „novinarjev“, zlasti ob takšnih dogodkih, ki povečajo branost in
poslušanost medijev.

ZAKLJUČEK
Ob množičnih nesrečah se vedno znova pokaže, da je usklajeno delovanje
članov ekip nmp in osebja v bolnišnici nujno za hitro in strokovno obravnavo
poškodovanih. Z veseljem pričakujemo, da bodo v strokovnih organih
bolnišnice pripravili osnovna navodila oz. algoritem ukrepov, kako ravnati v
primeru množičnih nesreč.
Včasih smo poznali akcije „nič nas ne sme presenetiti“, ki so natančno
določale ukrepe v času vojnih razmer, sodobni čas pa narekuje, da se
pripravimo na množične nesreče, terorizem in v letošnjem letu, tudi na novo
vrsto gripe.

Zahvala udeleženk nesreče
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