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MOJE ZDRAVJE 
Glasilo Splošne bolnišnice 

Brežice 
 
Številka 1 / letnik 5 
 
Povzetek sestanka direktorjev 
javnih zavodov in individualnih 

koncesionarjev z ZZZS 
 
Strokovno srečanje izvajalcev 
zdravstvenih storitev Posavja z 
ZZZS je bilo namenjeno 
informiranju o pogojih financiranja 
zdravstvenega varstva v trenutnih 
manj ugodnih razmerah. ZZZS, OE 
Krško, ugotavlja velik delež 
kazalcev, ki kažejo na učinkovitost 
zdravstvenega sistema v Posavju in 
so manj ugodni: 
- količina predpisanih zdravil, kjer 

je v regiji Posavje v številu 
DDD/prebivalca (definiran dnevni 
odmerek na prebivalca) zaznati 
največje vrednosti predpisanih 
zdravil v primerjavi z ostalimi 
regijami v Sloveniji; 

- v Posavju predpišemo izredno 
velik delež antibiotikov, hkrati pa 
je delež prejemnikov 
(zavarovanih oseb), ki prejmejo 
več kot 10 različnih učinkovin 
tudi presenetljivo visok; 

- intenzivno narašča delež 
izgubljenih delovnih dni zaradi 
bolezni in nege družinskega 
člana, posledično enako 
intenzivno narašča tudi delež 
odhodkov za nadomestila.  

Že pred leti napovedano 
poglabljanje zaostrenih pogojev 
poslovanja se uresničuje, 
konvergenčni program pakta 
stabilnosti EU pa ZZZS nalaga 
zahtevo za uravnoteženost 
poslovanja (izravnavo odhodkov s 
prihodki). Trenutno finančno 
stanje ZZZS je zaskrbljujoče oz. 
na dan 31.12.2011 kaže na 
razkorak cca 53 milijonov EUR. V 
letu 2011 se je, glede na 
zmanjšano vplačilo prispevkov ter 
povečanje odhodkov, teh 53 
milijonov EUR preneslo v leto 
2012, kar pomeni še povečanje že 
predvidenega razkoraka iz 
tekočega leta 2012,  zadolževanje 
pa ni dovoljeno. Ukrepi za 
zmanjšanje tega razkoraka so se 
že izvajali v letu 2011 in se bodo 
nadaljevali tudi v letošnjem letu.  
ZZZS v postopkih izvajanja kontrol 
in nadzorov ugotavlja anomalije, 
na osnovi katerih lahko dokazano 
trdi, da rezerve v smislu 
racionalizacije, brez škode za 
zavarovane osebe v sistemu 
zdravstvenega varstva, še 
obstajajo. ZZZS ugotavlja 
naslednje: 
- diagnostika (npr. UZ, 

laboratorijske preiskave, ...) se 
pogosto ponavlja pri vseh 
nadaljnjih obravnavah 
zavarovane osebe v postopku 
zdravljenja, namesto da bi 
uporabili že opravljene 
preiskave; 

- količine predpisanih zdravil za 
nekatere skupine zavarovanih 
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oseb so enormno odstopajoče od 
priporočljive in potrebne količine 
za zdravljenje ali izboljšanje le-
tega; 

- predpisovanje nekaterih skupin 
MTP je enormno odstopajoče od 
priporočljive in potrebne količine 
za zdravljenje ali spremljanje le-
tega; 

- uporaba listin (npr. napotnic) je 
nenadzorovana in se uporablja z 
avtomatizmom izpisa pooblastil 
1, 2, 3, četudi je na vsebini 
zahteve izbranega osebnega 
zdravnika (IOZ) izpisane na 
napotnici to povsem nepotrebno, 
stopnja nujnosti obravnave se ne 
upošteva dejanskemu stanju 
primerno, 

- vsi zdravniki niso dosledni pri 
dodeljevanju pravic iz OZZ,  

- napotovanje na ambulantno 
fizioterapijo je predimenzionalno,  

- nedosledno je navajanje razloga 
obravnave 3, 4, 5, od katerega 
je odvisna uspešnost izterjave po 
regresnih zahtevkih,  

- upravičenost deleža nalogov za 
ne nujne reševalne prevoze je 
sporna, .... 

V razpravi je bilo izpostavljeno 
naslednje: 
- ob nadaljnjih racionalizacijah je 
vprašljivo, koliko časa bomo še 
lahko ohranjali sedanji nivo obsega 
pravic iz OZZ; 
- analizirati je potrebno, kakšen je 
delež povprečne porabe sredstev iz 
pravic OZZ naše regije v primerjavi 
z ostalimi regijami (predvsem 
ljubljansko); 

- na osnovi izvidov in odpustnic 
največjega zdravstvenega zavoda 
v Sloveniji je mogoče ugotoviti, da 
je v tem zavodu racionalizacijskih 
možnosti še veliko; 
- izpostavljeno je bilo dejstvo, da 
je nedopustno, da se katedre 
dogovarjajo za nove doktrine (ki 
praviloma pomenijo večji obseg 
potrebnih sredstev), brez da bi 
bilo to usklajeno z možnostmi 
financiranja; 
- izpostavljena je bila navedba 
generalnega direktorja ZZZS 
izpred nekaj dni v dnevnem 
časopisju, v kateri napoveduje 
dodatne ukrepe za javne zavode, 
ki bodo poslovali pozitivno. V 
obrazložitev navajamo, da je bil 
članek izvzet iz konteksta, saj je 
generalni direktor ZZZS izpostavil 
primer porabe dragih zdravil 
(medijski primer Onkološkega 
inštituta), na osnovi katerega 
ZZZS vztraja, da se skladno z 
določili Splošnega dogovora 
izvajalcem zdravstvenih storitev 
prizna le toliko sredstev za draga 
zdravila, kolikor so jih za draga 
zdravila tudi porabili in ne toliko, 
kot naj bi jih planirali za neko 
obdobje.  
 
 

Obiski predstavnikov 
farmacevtskih družb v 
ordinacijskem času 

 
Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije opozarja na pritožbe 
udeležencev v sistemu 
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zdravstvenega varstva, da 
ambulante, v času pogodbenega 
ordinacijskega časa obiskujejo 
predstavniki farmacevtskih družb. 
Opozarjajo, da je ordinacijski čas 
ambulant dogovorjen z ZZZS in 
namenjen izključno za delo z 
zavarovanimi osebami.  
Pogodbeni ordinacijski čas 
ambulant se financira iz sredstev 
obveznega in dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja, torej iz 
namenskih sredstev za zdravstveno 
varstvo, česar dosledno spoštovanje 
je ZZZS dolžan preverjati tudi z 
nadzori. 
 
 

Varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter sistem 
zaščite, reševanja in pomoči in 
doktrine civilne obrambe v 

Republiki Sloveniji 
 

V minulih desetletjih ni minilo 
desetletje brez naravnih nesreč. 
Pojavljale so se na celotnem 
ozemlju Slovenije.   
Tudi za zadnje desetletje 
ugotavljamo podobno.  
Naravne nesreče se po svetu v 
zadnjem obdobju vrstijo druga za 
drugo in se njihovo število 
povečuje. 
V zadnjem desetletju so svet 
zaznamovale predvsem klimatsko 
pogojene nesreče kot so: suše, 
poplave in plazovi.  
V Sloveniji smo doživeli vse skupaj, 
hkrati  toče, žled in podobno.  

Primarni vzroki naravnih nesreč so 
bili zlasti hidrološki in meteorološki 
pojavi. 
Preprečevanje naravnih nesreč je 
težavno in pogosto nemogoče, 
lahko pa nastalo škodo ob njih 
precej zmanjšamo. Namreč, gre 
za vrsto sistemskih rešitev in 
ukrepov, ki so potrebni za 
zmanjšanje tovrstne ranljivosti 
družbe v celoti. 
Zmanjševanje naravnih nesreč je 
trajen proces, ki ni omejen na 
samo en dogodek ali segment ob 
naravni nesreči, je pa več 
sektorski in interdisciplinarni ter 
zajema širok razpon med seboj 
povezanih dejavnosti na lokalni, 
regionalni, državni in med državni 
ravni. 
Zaradi tega na ogroženih 
območjih, med katere spada 
tudi Posavje z okolico s svojo 
predvsem potresno 
ogroženostjo in nevarnostjo, 
ki jo hkrati ogroža s svojim 
obratovanjem  tudi JEK, 
moramo biti na vseh ravneh 
seznanjeni s tveganji, zlasti 
pa moramo biti pripravljeni. 
Zaradi tega je izdelava, 
dopolnjevanje in usklajevanje 
načrtov dejavnosti Javnega 
zdravstvenega zavoda Splošna 
bolnišnica Brežice kompleksna 
naloga, ki se izvaja na podlagi 
zakonskih in podzakonskih 
predpisov.  
Izkušnje kažejo, da se SB Brežice 
kot nosilec omenjenih načrtov 
pogosto znajde pred dilemami in 
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vprašanji, na katera najdejo 
odgovor le posamezne veje 
dejavnosti bolnišnice. 
Zaradi tega ima nacionalni program 
varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter doktrina civilne 
obrambe za cilj zmanjšati število 
nesreč in hkrati preprečiti ter 
ublažiti njihove posledice. S to 
ugotovitvijo se mora vključiti v 
sistem zaščite, reševanja in pomoči, 
 in sicer na podlagi obstoječih 
zakonskih in podzakonskih 
predpisov s področja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, 
izrednih, kriznih in vojnih razmer, 
tudi SB Brežice. 
 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- Omerzel Laura, SMS v negovalni 

enoti, pripravnik, 
- Stanič Tina, 

dipl.inž.lab.medicine. 
 
Prekinitev delovnega razmerja: 
- Prah Nastja, SMS v negovalni 

enoti, pripravnik,  
- Stojanović Horvat Alenka, 

dr.med., zdravnik specializant, 
- Perčič Irma, bolniška strežnica, 

javna dela,  
- Priveršek Ljubica, bolniška 

strežnica, javna dela,  
- Ilić Ana, bolniška strežnica, 

javna dela. 
 
 
 

***Delovni jubileji*** 
 

20-letni delovni jubilej  
sta dosegli 

Cvetka Predanič, SMS in  
Cvetka Strajnar, fizioterapevt. 

 
30-letni delovni jubilej  

so dosegli 
Jože Jazbec, tehnična služba,  

Vesna Molan, SMS in 
Marija Rožman, DMS. 

 
ČESTITAMO! 

 
Zdravstveni koledarček 

 
� 1. januar – Svetovni dan 

miru, 
� 31. januar – Dan brez 

cigarete. 
 

**************************** 
Število zaposlenih na dan 
31.12.2011 je bilo 300, od tega 1 
pripravnica zdravstvene nege, 1 
pripravnica dipl. inž. lab. 
biomedicine, 1 pripravnica 
farmacevtskih tehnik in 3 
zaposlene preko javnih del. 
Število delavcev iz ur za mesec 
november je znašalo skupaj 
286,61, od tega 281,18 iz rednega 
dela, 3,44 pripravnikov in 2,03 
delavcev iz javnih del. 

 


