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Spoštovani g. Miha Deželak in 

ekipa Radio 1, 

 

prisrčna in neizmerno lepa hvala 

za vašo pripravljenost nam 

prisluhniti in obenem za vaš 

razumevanje  stiske v času našega prizadevanja za ustvariti čim boljše pogoje, strokovno-medicinske, 

za preselitev pljučnih bolnikov v ustrezno obnovljene prostore v UKCL iz VIII. v VI. nadstropje.  

Klinični Center je bil zgrajen leta 1974, do sedaj le še nekaj oddelkov ni bilo nikoli prenovljenih, eden 

izmed teh je tudi prostor za Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo,  in del prostorov v VI. 

nadstropju bivše Klinike za hematologijo in v katerega naj bi se preselili bolniki s pljučnimi boleznimi 

čim preje. 

 

Ljubljanska regija je ves čas bila podhranjena s posteljnimi kapacitetami za pljučne bolnike in je sedaj 

priložnost, da se nadoknadi pomanjkanje zaradi sprostitve prostorov VI.nad. v UKCL. 

   

Že po našem pogovoru prejšnji teden vam sedaj pošiljam še napisane osnovne medicinsko-

epidemiološke zahtevane pogoje za dovoljeno in varno preselitev pulmoloških bolnikov iz VIII. 

nadstropja v VI. nadstropje v UKCL. Te zahteve  in pogoji so bili podani od komisije za preprečevanje 

širjenja bolnišničnih okužb v UKCL v koncu oktobra letos.  

 

To so pogoji za preprečevanje širjenja okužb z odpornimi mikroorganizmi od bolnika na bolnika. 

Številni mikroorganizmi, tudi odporni na mnoge antibiotike, ki se nahajajo v neustreznih sanitarijah, 

nekaterih še izpred 40 let, prezračevalnih sistemih, so nevarni za bolnike z zmanjšano odpornostjo 

zaradi njihovih osnovnih pljučnih bolezni kot so pljučnica, astma, pljučni rak, za bolnike po 

transplantaciji pljuč, za bolnike z redkimi boleznimi kot so cistična fibroza, pljučna hipertenzija, 

avtoimunskih bolezni na pljučih, bolniki zdravljeni z zdravili, ki zmanjšujejo imunsko odpornost.  

 

Prav tako rada pa bi opozorila, da se žal neredko pozabi na medicinski kader, ki dela v teh neustreznih 

pogojih vse leto, vsak dan 24 ur, med vsemi prazniki in obenem skrbi za čimprejšnje okrevanje 

bolnikov.    
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Prejšnji teden je bil narejen tudi ogled prostorov v 6. nadstropju komisije za preprečevanje bolnišničnih 

okužb in so ugotavljali, da v trenutni situaciji prostori niso primerni za selitev pulmoloških bolnikov iz 

8. nadstropja. Samo okolje predstavlja veliko nevarnost za bolnišnične okužbe pri bolnikih, ki jih na 

pulmološkem oddelku zdravijo (bolniki s cistično fibrozo, transplantirani, imunosuprimirani zaradi 

bolezni ali zaradi imunosupresivne terapije). 

 

Vsi se zavedamo trenutne finančne stiske v državi, tudi v UKCL, da je potrebna čim racionalnejša 

adaptacija prostorov. Seveda je lahko takšna racionalnejša adaptacija cenejša trenutno, vendar pa že 

lahko v naslednje kratkem času tudi dražja ob večjem obolenju bolnikov zaradi prenosa bolnišničnih 

okužb z odpornimi mikroorganizmi iz kontaminiranih, starih ne adaptiranih sanitarijah.    

 

Tudi notranja oprema »starega hematološkega oddelka« je še iz časa ustanovitve, torej stara in dotrajana 

notranja oprema za bolnike, prostore za nego bolnikov, ambulanto in zdravstveni tim.  

 

 

Vodstvo UKCL podpira izboljšave in naše strokovne zahteve, vendar v tem času ni toliko finančnih 

možnosti in sredstev za zagotavljanje vseh standardov za bolnike s strani UKCL, kot nam to vodstvo 

pojasnjuje. Po drugi strani pa, medicinsko-strokovno ne more biti to v opravičilo, da se kljub temu 

preselim v prostore, ki ne zagotavljajo minimuma varnosti za bolnike.  

 

 

 

Tu je našteto nekaj osnovnih pogojev, so pa še, o katerih pa več naslednjič: 

 

Pred selitvijo so zahtevani številni minimalni pogoji:   

 

1. Renovacijo sanitarno toaletnih prostorov in nečistih delovnih prostorov, kjer so neposredni stiki 

sten z vodo pogosti.  

2. Zagotoviti se mora lokalna zaščita sten nad umivalniki in nad pulti s pomivalnim koritom.  

V primeru izvedbe s keramičnimi oblogami morajo biti fuge impregnirane s premazom, ki 

preprečuje prehod vlage, zadrževanje ter razvoj mikroorganizmov.  

3. Površine kopalnih kadi morajo biti gladke s čemer je omogočeno ustrezno čiščenje in 

razkuževanje.  

4. Finalne površine stropov  morajo omogočati mokro čiščenje in razkuževanje. 

Iz ordinacijskega prostora se mora odstraniti Split klima, ki v tem prostoru ni dovoljena.  

5. Sanirati se mora mrtvi vod – odstranitev termodezinfektorja.  



 

 

 

 

 

 

 
Kaj je potrebno še dodatno sanirati v 6. nadstropju! 

 

1. Keramične ploščice v številnih prostorih so poškodovane oz. ne tesnijo, tako da obstaja velika 

nevarnost razrasti plesni in bakterij v vlažnem okolju. Keramične ploščice so še iz časa ob izgradnji 

UKCL leta 1974 

2. Saniranje stranišč z odtoki in že vgradnimi kotlički,  v katerih voda pušča in se nabira plesen.  

3. Saniranje kopalnic z odstranitvijo starih kopalnih kadi, kjer je onemogočeno ustrezno čiščenje in 

razkuževanje tudi v odtokih. 

4. Obnova že obstoječih lesenih zaščitnikov zidu in dodati nove, kjer manjkajo, to je na hodniku oddelka.  

5. Plastični zaščitniki zidu v bolniških sobah za zaščito pred poškodbami od postelj. 

6. Sanacija že obstoječih vrat v bolniških sobah, kjer so večje poškodbe in onemogočeno čiščenje in 

razkuževanje. 

7. Sanacija že obstoječih omar za čisto perilo in umazano perilo, posamezni elementi so  poškodovani, 

poškodovani panti vrat.  

8. Sanacija sestrskega tima, pisarniške mize in stoli iz opuščenih programov za potrebe oddelka.   

9. Enostavne jedilne mize za bolniške sobe.  
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