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  MOJE ZDRAVJE 
 Glasilo Splošne 
bolnišnice Brežice 

 
Številka 11, letnik 3 
 

IZVEDBA IZREDNIH 
INŠPEKCIJSKIH NADZOROV S 
STRANI MINISTRSTVA ZA 

ZDRAVJE 
 

Zdravstveni inšpektorat Republike 
Slovenije je v SB Brežice v mesecu 
oktobru 2010 po uradni dolžnosti 
opravil štiri izredne inšpekcijske 
nadzore z namenom preverjanja 
spoštovanja zakonodaje, ki ureja 
področje pacientovih pravic, in sicer: 
Zakon o pacientovih pravicah, 
Pravilnik o najdaljših dopustnih 
čakalnih dobah za posamezne 
zdravstvene storitve in načinu 
vodenja čakalnih seznamov (v 
nadaljevanju: Pravilnik), Uredba o 
poslovanju z uporabniki v javnem 
zdravstvu. 
Nadzori so bili opravljeni v ginekološki 
ambulanti, ambulanti za bolezni dojk, 
radiološkem in kirurškem oddelku. 
Pregledana je bila naslednja 
dokumentacija: zapisniki o 
opravljenih internih usposabljanjih in 
nadzorih nad izvajanjem Pravilnika ter 
čakalni seznami. 
Ključne ugotovitve: 

� Določena je odgovorna oseba 
za vodenje čakalnih seznamov, 
katera koordinira delo drugih 
odgovornih uslužbencev za 
posamezne ambulante. 

� Označitev prvega oziroma 
kontrolnega pregleda na 

čakalnem seznamu se 
dosledno izvaja. 

� Stopnje nujnosti in prednostni 
kriteriji za uvrstitev v čakalni 
seznam se upoštevajo. 

� Čakalni seznami se vodijo v 
elektronski in fizični obliki. 

� Podatki o čakalnem seznamu 
in podatki o morebitnem 
spreminjanju vrstnega reda (z 
obrazložitvijo okoliščin, ki 
narekujejo spreminjanje 
vrstnega reda) se hranijo 
najmanj šest mesecev po 
opravljeni zdravstveni storitvi 
oziroma izbrisu podatkov. 

� Vzpostavljena je povezava do 
spletnih strani IVZ RS. SB 
Brežice mesečno obvešča IVZ 
RS o čakalnih dobah. 

� V čakalnicah in na spletni 
strani SB Brežice so objavljeni 
podatki o čakalnih dobah 
odgovornih osebah za 
naročanje, uradnih urah, 
načinu naročanja in 
ordinacijskih časih. 

� Če je izvajalec začasno/trajno 
nezmožen izvesti že 
načrtovano zdravstveno 
storitev, zagotovi 
nadomestnega izvajalca. 

� Uradna potrditev termina v 
skladu z 10. členom Pravilnika 
se izvaja le za določene 
posege. 

� Kadar pacient ne pride na 
obravnavo in svoje odsotnosti 
ne opraviči, ravnajo v skladu z 
12. členom Pravilnika. Če se 
pacient pravočasno opraviči, se 
pacienta uvrsti na prvi prosti 
termin. V primeru neizvedbe 
zdravstvene storitve izvajalec 
na prosti termin opravi 
zdravstveno storitev 
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naslednjemu pacientu, 
določenemu v čakalnem 
seznamu. 

� Odgovorna oseba pacienta 
izbriše (naredi zaznamek) v 
čakalnem seznamu takoj  

oziroma v 24 urah po opravljeni 
zdravstveni storitvi, na podlagi 
ustnega/pisnega obvestila 
zdravstvenega delavca, ki je 
zdravstveno storitev opravil. 
� Nujno medicinsko pomoč 

izvajalec opravi takoj in se 
zanjo ne uporablja sistem 
naročanja. Naročeni pacienti 
imajo prednost pred 
nenaročenimi. 

� Zagotovljeno je sistematično 
naročanje na določeno uro 
znotraj ordinacijskega časa. 

� Za obravnavo kršitev 
pacientovih pravic je imenovan 
direktor. 

Uradne osebe, ki so opravile 
inšpekcijske nadzore, niso 
ugotovile nobenih večjih 
nepravilnosti. 
 
FINANČNO – MEDICINSKI 

NADZOR 
 
Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije OE Krško je v mesecu 
oktobru izvedel finančno – medicinski 
nadzor nad uresničevanjem pogodbe 
in izvajanjem programa zdravstvenih 
storitev (SPP grup) na kirurškem, 
internem in ginekološko porodnem 
oddelku.  
Osnova za nadzor je bil izpis 
fakturiranih storitev izbranega vzorca 
zavarovanih oseb za obdobje od 
01.01.2010 do 30.06.2010 oziroma 
31.07.2010, in primerjava le-tega z 
delom, evidentiranim v medicinski 
dokumentaciji (popisi bolezni, 

zdravstveni kartoni, recepti, 
naročilnice za medicinsko tehnične 
pripomočke).  
Na kirurškem oddelku je bilo 
ugotovljeno, da je medicinska 
dokumentacija sistematična in 
urejena, v vzorcu 50 izbranih bolnikov 
pa je bila v enem primeru zaračunana 
drugačna SPP grupa kot bi morala biti 
glede na pravilni vrstni red diagnoz. 
Ta primer v vrednosti 1.922,75 EUR 
ni bil priznan, bolnišnici pa je bila 
izdana pogodbena kazen v višini 
1.000 EUR.  
Na internem oddelku je bilo v vzorec 
izbranih 60 bolnikov. Pri 3 bolnikih je 
bila kljub vnosu enakih diagnoz po 
enakem vrstnem redu izračunana 
drugačna SPP grupa – v vseh 
primerih nižja. Pri 4 bolnikih je bil na 
obračunskem listu naveden napačen 
vrstni red diagnoz glede na 
odpustnico, pri 1 bolniku je bila na 
obračunskem listu navedena 
drugačna šifra bolezni kot na 
odpustnici, pri 1 bolniku pa sta bili 
priznani le prvi dve diagnozi, kar je 
znižalo dejansko utež. Skupno tako ni 
bilo priznanih 9 primerov v vrednosti 
33.038,75 EUR, bolnišnici pa je bila 
naložena pogodbena kazen 2.000 
EUR. 
Na ginekološko porodnem oddelku je 
bil pregledan vzorec 50 SPP primerov. 
Medicinska dokumentacija je 
sistematična in urejena, pri nadzoru 
pa ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, 
zato je bil postopek nadzora 
zaključen. Izdano pa je bilo 
priporočilo, da je potrebno v bodoče 
spoštovati pravila, da je 
hospitalizacija utemeljena le v 
primerih, ki jih ni mogoče razrešiti na 
ambulantni način. Manjši posegi, 
opravljeni v lokalni anesteziji, se bodo 
tako obračunavali le ambulantno in 
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ne več kot akutna obravnava, 
dogovorjeni prospektivni program pa 
bo potrebno z novim letom 
prestrukturirati.  

 
SREČANJE OB SVETOVNEM 

DNEVU DIABETIKOV 
 

6. novembra 2010 je bilo ob 
svetovnem dnevu diabetesa v Hotelu 
Toplice v Termah Čatež srečanje 
sladkornih bolnikov Posavja. Poleg 
uvodnega pozdravnega nagovora 
predsednice Društva diabetikov 
Posavje – Brežice, gospe Darje 
Mandžuke ter gostov, so sledila še 
naslednja predavanja oziroma 
tematski sklopi, in sicer: 
- na temo vrtoglavic, Petra Hudoklina, 
dr.med., specializanta ORL,  
- na temo diabetesa in bolezni srca, 
Mojce Savnik-Iskra, dr.med., 
spec.internistke,  
- na temo ustne higiene in njenega 
pomena za splošno zdravje pacienta 
ter povezanosti s sladkorno boleznijo 
in paradonatalne bolezni, Pavleta 
Zagodeta, dr.dent.medicine. 
Na koncu je sledila predstavitev 
prehrambenih izdelkov in 
pripomočkov za zdravljenje sladkorne 
bolezni.  
                      
ŠPORTNE IGRE SLOVENSKIH 

BOLNIŠNIC 
 
10. in 11. septembra letos so 
potekale že 5. tradicionalne športne 
igre slovenskih bolnišnic na Otočcu. 
Kljub slabemu vremenu je bila 
organizacija pod okriljem Združenja 
zdravstvenih zavodov Slovenije 
odlična. Udeležba bolnišnic na igrah 
je iz leta v leto večja in lahko smo 
ponosni, da smo se udeležili prav 
vseh doslej. 

Prvi dan smo se pomerili v tenisu, 
namiznem tenisu, odbojki na mivki, 
pikadu, badmintonu, lokostrelstvu in 
nordijski hoji, ki je bila rekreativnega 
značaja. 
Pomerili smo se tudi na družabnih 
igrah, ki so obsegale: pretakanje 
'vina' z lončki v ustih, skupinsko hojo 
na dolgih lesenih smučeh in molzenju 
'krave'. Dobro so se odrezali tudi 
navijači. 
Po športnem dnevu je sledila večerja 
in zabavni program s skupino Victory 
ter na koncu velika torta za peto 
obletnico iger, ki so jo razrezali 
prisotni direktorji in vodje skupin. 
Naslednji dan smo se pomerili še v 
veslanju po reki Krki in finalnih igrah, 
ki se jih žal nismo udeležili (drugič 
več sreče!). Tudi ekipe za golf, žal, 
nismo imeli. Smo pa zato bolj uživali 
ob prejemu pokalov, kjer smo dosegli 
dve 2. mesti, in sicer:  Rajšel  
Aleksandra  v pikadu, ter skupinsko 
za družabne igre, česar smo še 
posebej veseli, saj dokazuje, da je v 
naši bolnišnici prisoten kolektivni duh 
z veliko vedrine in dobre volje. 
Skupno je SB Brežice dosegla 13. 
mesto. 
Na športnih igrah smo se imeli 
odlično. Preživeli smo res lep športni 
in družabni vikend na Otočcu. S svojo 
prisotnostjo smo dokazali pripadnost 
naši bolnišnici in umeščenost le te v 
slovenski prostor, tudi ko gre za 
neformalna športno-družabna 
srečanja. Upamo, da se bomo 
prihodnje leto še bolj pripravili ter 
dosegli vsaj takšne rezultate, kot 
letos – sicer pa:  » važno je 
sodelovati,…« 
Posebej se moramo zahvaliti Špeli, 
Peru in Tinkari, kajti brez njihove 
požrtvovalnosti SB-Brežice na 
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športnih igrah ne bi bila prisotna in 
prepoznavna – tudi po lepih majčkah! 
Športni pozdrav! 
 

DONACIJE 
 

 
 

Gen Energija d.o.o. je donirala 
2.000,00 EUR za obnovo ginekološko-
porodnega oddelka. 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
* Simona Lipej Povhe – DMS – 
operacijska med. sestra, 
* Sara Pavlovič – zdravstveni 
administrator V (III), 
* Ljubica Priveršek – pomožni delavec 
II in 
* Dean Drobež – kuhar IV. 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
* Martinčič Sonja – pripravnik, 
* Možek Jolanda – pripravnik, 
* Kokove Mojca – DMS, 
* Štitić Tadić Matej – zdravstveni 
administrator V(II), 
* Debelak Vladimira – SMS in 
* Nograšek Lidija – inženir lab. 
biomed. III. 
 
UPOKOJITVE: 
* Kandić Breda, zdravstveni 
administrator V (II), 
* Sedlašek Jadranka, SMS v 
specialistični ambulanti in 
* Glogovšek Cvetka, zdravstveni 
administrator V (II). 

 
 

DELOVNI JUBILEJI 
 
 
 

 10 let, 
Malus Petačić Melita, inženir 
laboratorijske medicine III 

 
ČESTITAMO! 

 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
 
 

• November – Mesec preventive 
na področju drog, 

• Prvi teden novembra – Teden 
solidarnosti,  

• Tretja sreda v novembru – 
Svetovni dan kronične 
obstruktivne pljučne bolezni, 

• Tretji četrtek v novembru – 
Mednarodni dan brez cigarete,  

• 14. november – Svetovni dan 
bolnikov s sladkorno boleznijo, 

• 18. november – Vseevropski 
dan o antimikrobni rezistenci, 

• 20. november – Svetovni dan 
otroka,  

• 21. november – Svetovni dan 
pozdrava,  

• 25. november – Mednarodni 
dan boja proti nasilju nad 
ženskami. 

 
*** 
 

Število delavcev na dan 31.10.2010 je 
bilo 302, od tega 1 zdravnik sekundarij, 6 
pripravnikov zdravstvene nege in 6 
zaposlenih preko javnih del. 
Število delavcev iz ur za mesec 
september je znašalo 297,73, od tega 
278,53 iz rednega dela, 10,11 
pripravnikov in 6,09 javnih del.  


