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SPOROČILO ZA JAVNOST
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice je letos 20. maja dobil novega direktorja,
ki je po enem mesecu mandata opravlja pregled stanja v zavodu, zlasti na področju kadrovskih
zadev ter finančnega poslovanja zavoda. Poleg omenjenih dveh ključnih področij pa je bila v
prvem mesecu precejšnja pozornost namenjena izvajanju postopkov oddaje javnih naročil in
zagotavljanju pravilnosti poslovanja kot tudi vzpostavljanju sodelovanja z vsemi
pomembnejšimi partnerji zavoda.
Vodstvo Splošne bolnišnice Brežice se je tako srečalo z generalnim direktorjem Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije Samom Fakinom in direktorjem Območno enoto Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Krško Iztokom Starcem.
Poleg tega je direktor bolnišnice pričel razgovore z župani posavskih občin, ki jim je predstavil
pripad bolnikov iz posameznih posavskih občin ter razvojne načrte bolnišnice v tem in
prihodnjih letih, srečal pa se je tudi z direktorjem Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto,
z direktorico Splošne bolnišnice Novo mesto ter z direktorjem Zdravstvenega doma Brežice, s
katerimi se je dogovoril za nadaljnje sodelovanje.
V okviru svojih prvih srečanj pa se je direktor bolnišnice sešel tudi z vodstvom Sindikata
delavcev v zdravstveni negi in s sindikalnimi zaupniki v bolnišnici, s katerimi je izmenjal
stališča glede tekočih kadrovskih problemov v bolnišnici in uvajanja novega plačnega sistema.
Na področju finančnega poslovanja so se v bolnišnici junija znižali materialni stroški (za
zdravila, živila, potrošni material, energijo in različne storitve), kar je posledično zmanjšalo
razliko med prihodki in odhodki za 20.000 evrov.
Direktor Splošne bolnišnice Brežice namerava na kadrovskem področju v prvi vrsti opraviti
pogovore z vsemi zaposlenimi v bolnišnici. Tako so bili v prvem mesecu opravljeni pogovori s
50 zaposlenimi.
Poleg tega so bila v omenjenem obdobju podaljšana delovna razmerja za 4 bolniške strežnice
ter za enega zdravstvenega tehnika, administratorja in laboratorijskega inženirja, za 3
zdravstvene tehnike in enega laboratorijskega inženirja pa je bilo spremenjeno delovno
razmerja iz določenega v nedoločen čas.
Kadrovsko je bil okrepljen oddelek za anesteziologijo, reanimacijo in intenzivno zdravljenje, saj
sta bili z dvema anesteziologoma sklenjeni pogodbi za nadomeščanje, pričeli pa so se tudi
postopki za zaposlitev diplomirane medicinske sestre in zdravstvenega tehnika v omenjenem
oddelku. Stekli so tudi postopki za zaposlitev diplomiranega fizioterapevta kot tudi za
nadomeščanje zdravstvenega tehnika na kirurškem oddelku ter za vodjo službe za nabavo in
skladišče.
Ob tem velja poudariti, da je bila v okviru regijske štipendijske sheme odobrena vloga Splošne
bolnišnice Brežice za pridobitev 11 štipendij za poklic doktor medicine, odobrena pa je bila tudi
vloga za pridobitev 4 bolniških strežnic za usposabljanje na delovnem mestu.

Na področju pravilnosti poslovanja je bil pričet postopek zbiranja ponudb za izbiro izvajalca za
izvedbo notranje revizije za obdobje od 1. januarja 2008 do 20. maja 2008, spremenjen pa je
bil tudi krogotok nekaterih dokumentov z vzpostavitvijo sistema predhodnih kontrol ter
pripravljeno novo navodilo o naročanju blaga, storitev in gradenj pod mejno vrednostjo za
objave.
Splošna bolnišnica Brežice je minuli mesec na področju izvajanja postopkov oddaje javnih
naročil zaključila več postopkov oddaje javnih naročil, in sicer za;
- vzdrževanje dveh demineralizatorjev za vodo z regeneracijo ionskih izmenjevalcev,
- storitve fotokopiranja,
- dobavo materiala za endoskopsko kirurgijo in zdravstvenega šivalnega materiala
ter
- sanacijo sanitarij na kirurškem in internem oddelku in sanacijo strehe na
polikliničnem traktu.
Poleg tega pa se je minuli mesec pričelo tudi več postopkov oddaje javnih naročil, in sicer za:
- dobavo živil in materiala za prehrano;
- dobavo sanitetno obvezilnega materiala, sredstev za hospitalno higieno in
dezinfekcijo, elektrod in papirja ter ostalega medicinsko potrošnega materiala;
- rekonstrukcijo kuhinje;
- pranje perila;
- dobavo diagnostičnih sredstev in laboratorijskega materiala vezanega na aparate;
- dobavo zdravil ter
- dobavo prehrane v času rekonstrukcije kuhinje.
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