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Brežice, 23. junij 2008

SPOROČILO ZA JAVNOST
Splošno bolnišnico Brežice sta danes, 23. junija 2008, ločeno obiskala vodja revizijskega
oddelka B6 na Računskem sodišču RS vrhovna državna revizorka mag. Andreja Jerina, ki je
zadolžena za nadzor nad porabo evropskih sredstev ter delegacija poslanske skupine
Slovenske demokratske stranke (SDS), ki se mudi na obisku v Posavju.
Osrednja tema pogovorov direktorja bolnišnice Dražena Levojevića z vrhovno državno
revizorko so bili tekoči in načrtovani projekti bolnišnice, katerih sofinanciranje je predvideno iz
evropskih sredstev. Bolnišnica izvaja projekt usposabljanja na delovnem mestu, ki se
sofinancira iz Evropskega socialnega sklada, odobreno pa je dobila tudi vključitev v regijsko
štipendijsko shemo. Gostja je ob tem poudarila vlogo Računskega sodišča RS pri nadzoru
porabe omenjenih sredstev.
Predstavnikom poslanske skupine pa je direktor bolnišnice predstavil projekt Dograditve
centralne intenzivne terapije (CIT) s postanestezijsko enoto in prostori za anesteziološko
službo ter centralno sterilizacijo, za katerega so sredstva predvidena v državnem proračunu za
leto 2009. Direktor bolnišnice je ob tem izrazil pričakovanje, da bo omenjeni projekt prihodnje
leto v celoti uresničen, saj njegovi začetki segajo v leto 1999. Trenutno je na Ministrstvu za
zdravje v izdelavi ocena investicijske vrednosti ter dokument identifikacije investicijskega
projekta in investicijski program s študijo izvedbe investicije.
Poslanci so si ogledali obstoječe prostore oddelka za anesteziologijo, reanimatologijo in
intenzivno zdravljenje, kjer delo poteka na 82 m2 površine in v strokovno nesprejemljivih
pogojih, na razpolago pa so le 4 bolniške postelje, ki se nahajajo v neprimernem okolju.

Na omenjenem oddelku se soočajo tudi s kadrovsko podhranjenostjo, zato je novi direktor
bolnišnice takoj po nastopu mandata sprejel več ukrepov za izboljšanje kadrovske zasedenosti
oddelka. Tako je s pogodbenimi deli zagotovljeno delo dveh anesteziologov, pričeli pa so se
tudi postopki za zaposlitev zdravstvenega tehnika in diplomirane medicinske sestre.
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