
 

 

Celje, 3. 9. 2020 

V A B I M O 

vas na predstavitev projekta 

OPTIMIZACIJA TRANSPORTA PACIENTOV NA DIAGNOSTIČNE PREISKAVE 

V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE, 

v  četrtek, 10. septembra 2020, ob 13. uri v prostore Splošne bolnišnice Celje,  

Oblakova ulica 5 (predavalnica v kleti) 
 
Splošna bolnišnica Celje je s 709 posteljami tretja največja bolnišnica v Sloveniji. V letu 2018 se je v bolnišnici 
zdravilo 31.266 pacientov, število pacientov obravnavanih v enodnevni obravnavi pa je bilo 16.652. V SBC je 
2.045 zaposlenih, od tega 1.132 zaposlenih na področju zdravstvene nege. Pacienti v SBC so v okviru procesa 
bolnišnične obravnave vsakodnevno napoteni na diagnostične preiskave na Radiološki oddelek. 
 
S projektom smo analizirali obstoječe transporte pacientov z različnih oddelkov SBC na diagnostične preiskave z  
logističnega in kadrovskega vidika, ergonomskega in ekonomskega vidika ter vidika zagotavljanja dostojanstva 
pacientov ter oblikovali predlog optimizacije procesov transporta pacientov. 
 
Projekt sofinancira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v okviru 
javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za 
družbeno korist«. V projektu sodeluje 7 študentov različnih študijskih usmeritev in visokošolskih zavodov 
(Visoke zdravstvene šole v Celju, Fakultete za logistiko UM, Mednarodne fakultete za družbene in poslovne 
študije, Filozofske fakultete UM ter Zdravstvene fakultete UL) pod vodstvom pedagoških in strokovnih 
mentorjev viš. pred. dr. Romana Parežnika iz Visoke zdravstvene šole v Celju, doc. dr. Brigite Gajšek iz Fakultete 
za logistiko UM ter mag. Hilde Maze iz Splošne bolnišnice Celje. 

 
Program dogodka: 
 

1. Pozdrav prodekanje za raziskovalno dejavnost Visoke zdravstvene šole v Celju izr. prof. dddr. Joce 
Zurc. 

2. Predstavitev razpisa Projektno delo z gospodarskim in negospodarskim sektorjem: Študentski inovativni 
projekti za družbeno koristno delo (Katja Esih). 

3. Predstavitev izhodišč projekta Optimizacija transporta pacientov na diagnostične preiskave v Splošni 
bolnišnici Celje (mag. Hilda Maze). 

4. Predstavitev rezultatov projekta po posameznih področjih ter predlogov optimizacije procesov (študenti 
vključeni v projekt s pedagoškima mentorjema). 

5. Razprava in zaključki. 
 
Prijazno vabljeni! 

 
      dekan VZŠCE: 

        izr. prof. dr. Gorazd Voga l.r. 
 
 
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

 


