
KAJ SE DOGAJA Z NUJNO MEDICINSKO POMOČJO (NMP) V CELJU? 
  
Specialisti urgentne medicine enote za splošno nujno medicinsko pomoč (SNMP) 
Splošne bolnišnice Celje (SB Celje) naj bi podali kolektivno odpoved! 
  
Ob koncu leta 2016 se je služba NMP iz Zdravstvenega doma Celje preselila v sklop 
Urgentnega centra Splošne bolnišnice Celje. Enota SNMP je sestavljena na 
ambulanti del ter na prehospitalni del – mobilna enota (MoE), katera se deli na 
ekipe MoE REA  1 in 2 (ekipi z zdravnikom) ter MoE NRV 1 in 2 (ekipi brez zdravnika). 
  
Že od vsega začetka prenosa dejavnosti so se v enoti srečevali z nepredstavljivimi 
težavami, v smislu organizacije, nesistematizacije dela, nestandardiziranosti 
medicinske opreme za reševanje in z iztrošenimi, predvsem pa nevarnimi 
reševalnimi vozili, katera si je SB Celje tudi izposojala od privatnih reševalnih služb. 
V zadnjih dveh letih je sicer SB Celje z nakupi določene medicinske opreme dvignila 
standard, z nakupi novih reševalnih vozil pa skoraj dokončno izboljšala svoj vozni 
park, čeprav je 1 reševalno vozilo za potrebe MoE REA 2 staro 10 let in tako 
iztrošeno za izvajanje prehospitalnega dela NMP. 
  
Omenjeno reševalno vozilo pa ni opremljeno kot je jasno zapisano v pravilniku o 
službi NMP, katerega določa ministrstvo za zdravje za vse službe NMP v državi, saj 
MoE REA 2 nima vso opremo za oskrbo najbolj ogroženih pacientov na terenu. 
Neprimerno je tudi opremljeno reševalno vozila za nenujne reševalne prevoze 
(NERP), kot tudi reševalni vozili MoE NRV 1 in 2, saj reševalni vozili nimata zadostne 
signalizacije, kar ogroža varnost pacienta in ekipe na terenu. 
  
Najbolj pereča tema je sočasno pokrivanje dveh delovišč, saj mora ekipa MoE REA 
2 v dopoldanskem času pokrivati istočasno dve delovišči, tako ambulanto SNMP, 
kjer je iz leta v leto več pacientov, kjer se na mesec lahko pregleda tudi do 2.000 
pacientov, kot tudi prehospitalni del NMP, kar pomeni da so pacienti v ambulanti 
SNMP velikokrat brez prepotrebnega nadzora, dlje čakajo na oskrbo ali pa prihaja 
do podaljševanja izvoznih časov ekip MoE. Kadrovski normativ v ambulanti SNMP 
je torej na nezadostni ravni, ambulanta pa je zaradi sistemske problematike iz leta 
v leto bolj podobna ambulanti družinske medicine in ne urgentni ambulanti. 
  
Zdravniki urgentne medicine, kot tudi reševalci, vsa ta leta opozarjajo na 
pomanjkljivosti v organizaciji, neupoštevanje pravilnika o službi NMP, nad 
nevarnim opravljanjem dela s sočasnim pokrivanjem dveh delovišč, 



nestandardizirane opreme v reševalnih vozilih, nestandardiziranih prepotrebnih 
strokovnih usposabljanj in še bi lahko naštevali. Na omenjeno problematiko se 
vodstvo zavoda ne odziva konstruktivno. 
  
Splošna bolnišnic Celje očitno nima jasne vizije o NMP, zavira njeno samostojnost, 
varnost in razvoj, kar pomeni, da bo z odhodi strokovno najbolj usposobljenim 
kadrom za opravljanje prehospitalnega dela NMP vprašljiva predvsem strokovna in 
varna obravnava pacientov na območju celotne Celjske regije. 
  
V zadnjih dveh desetletjih ena izmed najboljših prehospitalnih enote in 3. največja 
enota v Sloveniji je torej ponovno postavljena pred veliko preizkušnjo. 
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