
 

                          
 
 

SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
 
Brežice, 23. februar –  V Splošni bolnišnici Brežice je danes potekalo srečanje vodstva 
sindikata s predstavniki sindikalne enote in člani sindikata v bolnišnici. V napovedih obiska je 
Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov – FIDES sporočal, da v Splošni bolnišnici Brežice 
prihaja do kršitev pri organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva. Sindikat pa žal pred 
tovrstnimi stališči ni ugotovil dejanskega stanja glede izvajanja neprekinjenega 
zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Brežice. 
Dejstva so naslednja, in sicer: 

- na podlagi 4. in 14. člena Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega 
varstva je bila v zavodu izdelana Analiza delovne obremenjenosti zdravstvenih 
delavcev za obdobje avgust, september in oktober 2010;  

- na podlagi meril iz citiranega pravilnika, in sicer števila sprejemov in delovne 
obremenjenosti v času izvajanja neprekinjene nujne medicinske pomoči, je na podlagi 
analize v zavodu mogoče organizirati neprekinjeno zdravstveno varstvo v obliki 
dežurstva v vseh notranjih organizacijskih enotah in za vse profile, razen za 
zdravnike na oddelku za anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno zdravljenje ter 
radiološke inženirje na radiološkem oddelku; 

-  na podlagi ugotovitev analize je bil sprejet Pravilnik o delovnem času št. 03-474/10-6 
z dne 15. 12. 2010. V citiranem pravilniku je v prilogi 2 določen seznam tipičnih 
dežurnih delovnih mest, na katerih se izvaja dežurstvo; 

- k predlogu Pravilnika o delovnem času je podal predhodno mnenje Sindikat 
zdravnikov in zobozdravnikov – FIDES; v zavodu smo upoštevali vse pripombe 
sindikata;   

-  k Pravilniku o delovnem času št. 03-474/10-6 z dne 15. 12. 2010 je podalo soglasje 
tudi Ministrstvo za zdravje; 

- glede na dejstvo, da si je potrebno za opravljanje dežurstva in dela preko polnega 
delovnega časa nad omejitvami, ki jih določa zakon, pridobiti soglasje zdravnikov, 
smo na strokovnem svetu predlagali več različic oblik dela za zagotavljanje 
neprekinjenega zdravstvenega varstva, in sicer: a) izvajanje neprekinjenega 
zdravstvenega varstva v obliki dežurstva, b) združevanje posameznih t.i. »dežurnih 
delovnih mest«, izvedbo nove analize in na podlagi ugotovitev analize, v kolikor bi 
rezultati izkazali več kot 60 odstotno obremenitev glede na običajno delovno 
obremenitev, organizacijo neprekinjenega zdravstvenega varstva v obliki izmenskega 
dela ali rednega dela in dela preko polnega delovnega časa, c) povezovanje z drugim 
izvajalcem zdravstvenih storitev na sekundarni ravni (Splošno bolnišnico Novo mesto) 
in organizacijo skupnih mest, na katerih se zagotavlja neprekinjeno zdravstveno 
varstvo; 

- z navedenimi predlogi so bile predlagane strokovnemu svetu vse zakonite oblike, v 
katerih je mogoče organizirati neprekinjeno zdravstveno varstvo; 

- strokovni svet je vse navedene predlagane oblike zavrnil in predlagal, da se 
neprekinjeno zdravstveno varstvo na vseh mestih izvaja v obliki dela preko polnega 
delovnega časa; navedeni predlog ni skladen s Pravilnikom o organizaciji 
neprekinjenega zdravstvenega varstva; 

- glede na navedeno nasprotovanje s strani strokovnega sveta in zdravnikov, je bila 
problematika predstavljena svetu zavoda; 



- svet zavoda je direktorju naložil, da neprekinjeno zdravstveno varstvo zagotovi v 
skladu s Pravilnikom o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva in internimi 
akti zavoda. 

 
Glede na zgoraj navedeno bo neprekinjeno zdravstveno varstvo v zavodu organizirano v 
obliki dela dežurstvo do 1.4. 2011, ko bo minister določil izvajalce neprekinjenega 
zdravstvenega varstva. V navedeno obliko bodo vključeni zdravniki, ki so podali soglasja za 
delo v navedeni obliki in za delo preko polnega delovnega časa ter ostali zdravniki v skladu z 
omejitvami, ki jih določa zakon.  
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