
OSNOVNI CERTIFIKAT

vlwOwžini
prijazno

hqh,podjetje

QDTemos
Ou.11y In N.dcal Cn. Wa,ldwlds.

+ lavni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice
Moje  zdraije.

Številka: 00-6-140/1 1
Datum: 5.9.2011

ZAPISNIK

1. konstitutivne seje sveta pacientov Splošne bolnišnice Brežice, ki je potekala
S. septembra 2011 ob 15.30 uri v sejni sobi upravne stavbe SB Brežice.

Prisotni: Jože Babič, Območno društvo invalidov »Zgornje Posotelje(<; Cirila Bajc,
Koronarni klub Brežice; Ivan Kostrevc, Društvo invalidov občine Brežice; Dražen
Levojevič, direktor Splošne bolnišnice Brežice; Anica Mižigoj, Posavsko in
obosteljsko društvo za boj proti raku; Brigita Ninkovič, Društvo za fibromialgijo;
Marjana Suša, Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje; Jana Povšič,
sekretariat, Lojze Štih, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije; Anton Vodišek,
Društvo diabetikov Posavje.

Opravičeno odsotna: Jasna Uršič, Društvo invalidov občine Krško.

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev mandatov članov Sveta pacientov SB Brežice.
3. Volitve predsednika Sveta pacientov Splošne bolnišnice Brežice
4. Sprejem Poslovnika o delu sveta pacientov Splošne bolnišnice Brežice.
5. Obravnava predloga Strategije Splošne bolnišnice Brežice do leta 2020.
6. Razno

Ad-1
Ugotovi se, da je ob prisotnosti 8 članov Sveta pacientov SB Brežice od devetih
seja sklepčna.

Ad-2
Člani soglasno potrdijo svoje mandate, ki trajajo eno leto, torej od 5.9.201 1 do
5.9.2012.

Ad-3
Člani soglasno izvolijo Silvestra Gorenca, edinega predlaganega kandidata, za
predsednika Sveta pacientov SB Brežice, za obdobje od 5.9.2011 do 5.9.2012 z
možnostjo podaljšanja.

Ad-4
Člani soglasno sprejmejo Poslovnik o delu sveta pacientov SB Brežice.

Ad-5
Člani se seznanijo z razvojnim Direktor bolnišnice predstavi predlog Strategije
razvoja Splošne bolnišnice Brežice do leta 2020 in odpre razpravo.
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Ivan Kostrevc zaprosi za pojasnilo kako potekajo postopki javnih naročil v primeru
investicij v bolnišnici (sredstva iz proračuna, evropska sredstva in lastna sredstva)
ter kdo izvaja strokovni nadzor pri izvedbi investicije.

Direktor poda obrazložitev, da vsi postopki javnih naročil potekajo v skladu z
zakonom o javnih naročilih. V primeru sofinanciranja iz državnega proračuna,
ministrstvo pooblasti zavod za izvedbo postopka, odločitev sprejme minister in
praviloma se sklene tripartitna pogodba. V primeru, ko se investicija sofinancira iz
evropskih sredstev se sklene bipartitna pogodba (torej bolnišnica in izvajalec
storitev), postopke vodi bolnišnica. V primeru, da se investicija financira samo iz
lastnih sredstev, vse postopke vodi bolnišnica, v tem primeru pa se prav tako
sklene bipartitna pogodba med investitorjem in izvajalcem storitev. Strokovni
nadzor izvaja pooblaščeni izvajalec, ki je prav tako izbran v postopku oddaje
javnega naročila.

Lojzeta Štiha zanima predvsem, kaj je z ukinitvijo oddelkov, ali je ta še aktualna,
glede na to, da je bila pred kratkim na udaru porodnišnica SB Brežice. Hkrati izrazi
podporo bolnišnici ter njenemu obstoju. Zanima ga tudi, glede na to, da so
investicije finančno zelo »težke«, kako daleč so oz. kakšno je zagotovilo, da se
bodo izvedle.

Direktor poda informacijo, da se o ukinjanju porodnišnic zaenkrat ne govori.
Ministrstvo izdeluje ekonomske analize poslovanja porodnišnic, sprejeta pa so tudi
izhodišča Vlade RS o vodenju javnih zavodov in o tem, da bi v prihodnosti
delovalo le 10 bolnišnic in ne vseh 26, v tem primeru bi se bolnišnice povezovale.
V javni razpravi je tudi dokument nadgradnje zdravstvenega sistema do leta 2020.
Kar se tiče investicij, ki si jih je zadala bolnišnica, bodo te izvedene tako kot so
zastavljene. Za izgradnjo urgentnega centra so zagotovljena evropska sredstva.

Ivan Kostrevc izrazi zaskrbljenost, glede vlaganja sredstev v izobraževanje kadra,
s katerim pacienti po njegovem mnenju ne pridobijo nič. Gre namreč za primer
pridobitve višje izobrazbe v primeru medicinske sestre, ko ta prestopi v višji plačilni
razred, svoje delo pa ne opravlja primerno svoji izobrazbi, kar se čuti predvsem na
nezadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev. Govori predvsem o neosebnem
in včasih tudi zvišenem odnosu osebja do pacientov, medtem ko ti potrebujejo
prav nasprotno.

Direktor poda razlago, da je plačni sistem v SB Brežice del plačnega sistema v
javnem sektorju ter da so pristojnosti srednje medicinske in diplomirane
medicinske sestre različne oz. ločene. Pove, da pripombe na delo in odnos
uslužbencev so, tako znotraj kot zunaj organizacije, vendar pa ne obstajajo
učinkovita orodja za sankcioniranje kršiteljev.

Lojze Štih poudari, da v odnosu pacient - osebje (v tem primeru medicinska
sestra) manjka psihiološki pristop in naj se ta nadgrajuje, saj se bo le tako
vzpostavila takšna vez oz. odnos med tema dvema akterjema, ki bo ustrezen za
uporabnika zdravstvenih storitev.
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Anica Mižigoj tezo, da se medicinska sestra ne posveča dovoli pacientu razlaga s
tem, da je naš zdravstveni kader zelo podhranjen in da so medicinske sestre bolj
obremenjene kot po drugih bolnišnicah. Navede tudi vzgojno izobraževalno delo
kot enega ključnih elementov v odnosu pacient - medicinska sestra.

Cirila Bajc pripomne, da je kakovost dela posameznika odvisna tudi od osebnosti
oz. karakteristik osebe, ki neko delo oprava, torej ne opravljajo vsi svoje delo z
enakim veseljem. Poudari, da pripomb uporabnikov storitev za storitve v naši
bolnišnici načeloma ni, so le pri čakalnih dobah.

Alojz Babič poda pohvalo bolnišnici v imenu vseh krajanov Bistrice ob Sotli oz.
uporabnikov zdravstvenih storitev, ki prihajajo v bolnišnico že iz druge območne
zavarovalne enote, vendar zaradi bližine naše bolnišnice, dajejo le-tej prednost
pred celjsko.

Anton Vodišek poudari, da je pomembna tudi pravočasna obravnava pacienta, kar
je dostikrat odvisno od pacienta samega.

Lojze Štih je zaskrbljen zaradi različne pripadnosti pacientov Splošni bolnišnici
Brežice. Dejstvo je, da preveč oz. precejšen del posavskih bolnikov odhaja na
zdravljenje in diagnostiko v druge bolnišnice (Novo mesto in Celje) iz neznanih
razlogov. Ta pojav bi bilo potrebno raziskati oziroma temu problemu posvetiti več
časa in truda.

Direktor pojasni, da priliv oz. odliv pacientov iz regije ni konstanten in da na pojav
vplivajo tudi aktivnosti kot je ukinjanje oddelkov v bolnišnici. Poudari pa, da je v
zadnjem času večji priliv pacientov iz Bele Krajine in Dolenjske. Hkrati pojasni, da
SB Brežice ohranja redne stike z zdravstvenimi domovi in koncesionarji v občinah
Posavja in Obsotelja, kjer posvečajo posebno pozornost napotovanju v SB
Brežice.

Seja je zaključena ob 19.30 uri

Zapisala:
Jana Povšič
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