Datum: 6. 3. 2013
POSLOVANJE SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE V LETU 2012 IN ZAČETEK
LETA 2013
Splošna bolnišnica Brežice je v letu 2012 realizirala delovni program, ki ga je
dogovorila z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in leto zaključila s
presežkom prihodkov nad odhodki v višini 28.728,17 EUR. Poslovanje brez
preteklih izgub in dosežen poslovni izid v letu 2012 zagotavljata bolnišnici dobro
podlago za začetek novega poslovnega leta.
V letu 2013 je bolnišnica nadaljevala sodelovanje na mednarodnem področju, in
sicer s partnersko bolnišnico Treviglio Caravaggio. Štiričlanska delegacija Splošne
bolnišnice Brežice, in sicer iz kirurškega in internega oddelka, se je v mesecu
februarju mudila na štirinajstdnevnem strokovnem usposabljanju v italijanski
bolnišnici.
Po prvem obisku leta 2009, sta v februarju 2013 dve ocenjevalki pobude Temos iz
Nemčije obiskali bolnišnico in po tridnevni presoji ponovno potrdili status "Temos
certifikat" za Splošno bolnišnico Brežice. Bolnišnica je prejela certifikat "Kakovost v
mednarodni oskrbi bolnika". Ocenjevalki pobude Temos sta bolnišnico doživeli kot
dobro vodeno javno bolnišnico s podporo motiviranih zdravnikov, medicinskih
sester, zdravstvenih sodelavcev in administrativno tehničnega osebja, ki se
trenutno pripravlja na mednarodno akreditacijo s strani Accreditation Canada
International. Po mnenju ocenjevalk bolnišnica zagotavlja varno in kakovostno
zdravljenje na sekundarni ravni.
Splošna bolnišnica Brežice se lahko pohvali tudi z novo pridobitvijo, ki je
nabavljena s pomočjo donatorskih sredstev. Gre za ultrazvočno sondo za pregled
možganovine otrok. Gre za neinvazivno preiskavo za slikovit pregled možganskih
struktur novorojenca in dojenčka. Omogoča prikaz normalnih struktur možganov,
anomalij razvoja možganov, vnetnih procesov, tumorjev, krvavitev in hipoksičnoishemičnih sprememb možganov. Preiskava je varna in zanesljiva. Za donacijo se
zahvaljujemo donatorjem, in sicer: Lions klubu Brežice, Ženskemu rokometnemu
klubu Brežice, Eventim SI d.o.o. in občinskemu nagrajencu Cvetkovič Marjanu.
Dne 14. 3. 2013 bomo v Splošni bolnišnici Brežice obeležili „Svetovni dan ledvic“.
S tem namenom bomo organizirali akcijo osveščanja o vzrokih za kronično
ledvično bolezen in o preprečevanju akutne ledvične okvare. Izvajali bomo meritve
krvnega tlaka in krvnega sladkorja. Omogočeno bo tudi brezplačno testiranje seča
na prisotnost beljakovin.
Aktivnosti ob Svetovnem dnevu ledvic koordinirata Slovensko nefrološko društvo
in Zveza društev ledvičnih bolnikov. Vabimo vas k sodelovanju pri preventivni akciji
osveščanja o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja ledvične
bolezni ter preprečevanja akutne ledvične okvare.
Aktivnosti bodo potekale pred ambulanto internistične prve pomoči.
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