MOJE ZDRAVJE
Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

Gonilo življenja sta prijateljstvo in ljubezen. Zanju
je ključna odkritosrčnost in predanost. »Jeza in
zamera sta lahko resni oviri zanju. Rabita zrak in
življenje, ki ga požirata in dušita. Edina svetla
stran jeze je, da lahko postaneš nov človek.
Nekdo, ki se lepega dne zave, da se ne boji
svojega potovanja. Ko jeza orje z izbruhi in
napadi, v svojih brazdah pušča možnost
sprejetja in obljubo miru.« je dejala Popay v filmu
Jezne in zaljubljene.
V prihajajočem letu vam želim obilo prijateljstva
in ljubezni. Če pa bo kdaj orala jeza s svojimi
izbruhi in napadi, pa naj v brazdah vedno pušča
možnost sprejetja in miru.
Srečno, 2019.

Številka 1, letnik 12
VOŠČILO S PREDNOVOLETNEGA
SREČANJA ZAPOSLENIH
Spoštovane sodelavke in sodelavci,
Iskreno mi je žal, da se vam nisem mogla
pridružiti na novoletnem srečanju, ki ga vsako
leto organizirajo prizadevne vodje sindikatov.
Kljub načrtom, da bom večer preživela z vami in
se z vami poveselila, mi je zdravstveno stanje
narekovalo stiskanje v zapečku in ležanje v
postelji.
Pred nami sta veseli december ter božični in
novoletni prazniki. Čas, ki ga navadno posvetimo
prijateljem in svojim najbližjim. Lepo je, če so
med sodelavci stkane prijateljske vezi v tolikšni
meri, da se ob posebnih priložnostih skupaj
poveselimo in družimo tudi izven delovnega
okolja.
Splošna bolnišnica Brežice je družini prijazno
podjetje, zato velja posebna pozornost dobremu
počutju zaposlenih. Čim boljše delovno okolje,
vzpodbude, usklajevanje delovnega procesa in
družinskega življenja, so naši cilji. Ravno zato
smo se letos odločili, da bolnišnica prispeva
nekaj sredstev za današnje srečanje, na katerem
naj se tkejo še drugačne medsebojne vezi. V
začetku novega leta bomo zaposlenim v želji, da
bi pripomogli k zdravju in dobremu razpoloženju,
ponudili različne aktivnosti v okviru Športnega
društva
Splošne
bolnišnice
Brežice,
ustanavljanje katerega je v teku.

Anica Hribar, direktorica
URE PRERAZPOREJENEGA DELOVNEGA
ČASA NASTALE DO 31. 12. 2017 (UPRE) IN
PREOSTANEK UR PRERAZPOREJENEGA
DELOVNEGA ČASA NASTALIH V LETU 2018
(KPU)
Eden od osnovnih sanacijskih ukrepov bolnišnice
je obvladovanje nastajanja viškov ur in poraba
nastalih ur prerazporejenega delovnega časa, ki
so nastale do 31. 12. 2017. Ukrep je povezan z
ustrezno organizacijo dela in racionalno rabo
delovnega časa, ravno tako pa tudi z
zmanjšanjem deleža odsotnih uslužbencev
zaradi bolniških odsotnosti. Za dosego cilja smo
v letu 2018 zaposlili 5 dodatnih srednjih
medicinskih sester, ravno tako pa sledimo
zastavljenemu cilju, da ob dolgotrajnejših
odsotnostih posameznih uslužbencev uredimo
ustrezno nadomeščanje bodisi z zaposlitvami za
določen čas ter zaposlovanjem pripravnikov,
bodisi s študentskim delom, kjer je to možno. Po
potrebi smo sklepali tudi pogodbe o delu z
zunanjimi sodelavci. Ob koncu leta naj se
zahvalim vsem sodelavcem, saj so rezultati
vzpodbudni. V nadaljevanju je podano kratko
poročilo o stanju UPRE (ure nastale do 31. 12.
2017) in KPU (stanje na dan 31. 12. 2018) ter
predlog za dokončanje realizacije zastavljenega
cilja.
1. STANJE
UR
PRERAZPOREJENEGA
DELOVNEGA ČASA NASTALIH DO 31. 12.
2017 (UPRE):
Na dan 31. 12. 2017 je bilo na seznamu
uslužbencev z viškom ur, nastalih v preteklih

letih,
348
oseb
s
36.268,07
urami
prerazporejenega delovnega časa. Na dan 31.
12. 2018 znaša število ur prerazporejenega
delovnega časa 19.092,70 ur. Število ur se je
znižalo na račun koriščenja ur, izplačila v obliki
odškodnine ali izjave, da se ure brez koriščenja
ali izplačila brišejo iz fonda ur. Število
uslužbencev, ki še imajo določeno število UPRE
se je v letu 2018 znižalo za 102 osebi, od
preostalih 246 uslužbencev, ki jim je še ostalo
določeno število ur, pa je 21 takih, ki imajo manj
kot 1 uro in 24 z manj kot 5 urami.
Cilj je, da UPRE do konca oktobra 2019 v celoti
odpravimo. Možni načini bodo ostali enaki kot v
letu 2018:
- Koriščenje ur,
- Izplačilo ur v obliki odškodnine
Kakršnakoli drugačna obravnava uslužbencev, ki
so jim ure iz preteklosti še ostale, bi predstavljala
neenakopravno obravnavo z vsemi tistimi, ki so
porabili ure v letu 2018, zato bodo ostali možni
načini izrabe ur enaki kot v letu 2018.
Vse uslužbence, ki še imajo določeno število ur
nastalih do konca leta 2017, zato vabim, da se s
svojimi neposrednimi vodji dogovorijo o možnosti
koriščenja ur tekom leta 2019, saj bo potrebno
koriščenje uskladiti s potrebami delovnega
procesa po oddelkih. Tisti uslužbenci, ki bi želeli
izplačilo ur v obliki odškodnine, lahko to tekom
leta sporočite pisno – po e-pošti Samu Zorku, ali
pa se v zvezi s tem oglasite v njegovi pisarni. Na
podlagi izraženega predloga bo pripravljen in
podpisan ustrezen dogovor o izplačilu. Čas, v
katerem se lahko odločite za izplačilo, je do
konca oktobra 2019. Z vsakim uslužbencem se
bomo dogovorili tudi o času izplačila in
morebitnem izplačilu v obrokih (glede na višino
zneska).
2. STANJE
UR
PRERAZPOREJENEGA
DELOVNEGA ČASA NASTALIH V LETU
2018 (KPU):
Od 359 uslužbencev ima na dan 31. 12. 2018 72
uslužbencev višek ur v skupni višini 4.064 ur. 70
uslužbencev ima več kot 20 KPU. Če odštejemo
vsem po 20 ur, ki se prenašajo v naslednje
referenčno obdobje, ostane za izplačilo 2.604,83
ur. Vsem uslužbencem bo posredovan predlog
dogovora za izplačilo ur nad 20 za izplačilo v
obliki odškodnine. Da bi bili vsi uslužbenci v letu
2018 obravnavani na enak način, vabim vse, ki
bose prejeli dogovor o izplačilu, da ga podpišete
in vrnete v upravo. Vsem, ki boste podpisali
dogovor o izplačilu teh ur, bo izplačilo izvršeno

do 20. 1. 2019. Da bi to lahko realizirali, pa bo
čas za vrnitev dogovorov kratek.
Na koncu naj napišem še, da smo z vsemi petimi
uslužbenci, ki so bili sprejeti v prvi polovici leta za
določen čas, sklenili pogodbe za nedoločen čas,
ravno tako pa bomo še naprej sproti iskali
ustrezna
nadomestila
za
dolgotrajnejše
odsotnosti ali si pomagali z občasnim
zaposlovanjem študentov, kjer delovni proces to
omogoča. Posamezne situacije bomo reševali
tudi s sklepanjem podjemnih pogodb z zunanjimi
sodelavci.
Še posebej pa želim izpostaviti, da bomo v letu
2019 nastale viške ur reševali sproti mesečno,
morebitne preostanke pa ob koncu vsakega
referenčnega obdobja kot nadurno delo. Ob tem
ne smemo pozabiti na doseganje zastavljenih
ciljev za sanacijo bolnišnice, kjer je racionalna
izraba delovnega časa, čim manjše število
nadurnega dela ter zmanjšanje bolniških
odsotnosti naš temeljni cilj. V letu 2019 moramo
v skladu s sprejetim sanacijskim programom
poslovati pozitivno, ob tem, da nas čaka izjemno
visoka investicija – nakup nove CT naprave, saj
je stara dokončno odpovedala. V letu 2018 smo
dokazali da hočemo in zmoremo, zato sem
optimistična tudi za leto 2019.
Anica Hribar, direktorica
OBRAČUN POTNIH STROŠKOV NA
PODLAGI POTNEGA NALOGA
V skladu s Pravilnikom o računovodstvu mora
zaposleni po vrnitvi s službenega potovanja
natančno izpolniti nalog za službeno potovanje in
ga takoj predložiti delavcu, ki je zadolžen za vnos
delovnih ur.
Na predlogu obračuna potnih stroškov k
potnemu nalogu je potrebno vpisati datum in uro
odhoda ter prihoda, prevozne stroške: natančen
naslov kraja odhoda in prihoda na službenem
potovanju ter druge stroške, ki so nastali na
službenem potovanju. Nalog mora biti podpisan
in datumsko evidentiran.
K obračunu potnega naloga je potrebno priložiti
predlog
za
napotitev
na
strokovno
izpopolnjevanje, izpolnjeno poročilo o službenem
potovanju, potrdilo o udeležbi in vse priloge, iz
katerih je razvidno, da je bilo potovanje dejansko
opravljeno (vabilo, program,...) ter morebitne
račune izdatkov, ki jih je zaposleni plačal na
službeni poti (parkirni listek, račun za nočitev, ...).
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Stroški, ki jih je imel zaposleni na službeni poti,
se povrnejo samo na podlagi priloženih računov
k obračunu potnih stroškov, sicer zaposleni nima
pravice do povrnitve nastalih stroškov.
VSI POTNI NALOGI MORAJO BITI VRNJENI V
ROKU 8 DNI, ZA TISTE, KI SO NA
IZOBRAŽEVANJU KONEC MESECA, PA
MORAJO BITI VRNJENI NAJKASNEJE DO 5. V
MESECU
ZA
PRETEKLI
MESEC.
V
NASPROTNEM PRIMERU, SE URE ZA
IZOBRAŽEVANJE NE BODO UPOŠTEVALE,
STROŠKI PA NE POVRNILI.
V skladu z navedenim zaposlene uslužbence
pozivamo, da pri izpolnjevanju in oddaji potnih
nalogov v izplačilo dosledno spoštujejo in
izvajajo predmetna določila pravilnika.
Finančno – računovodska služba
NOVOLETNA ZABAVA
15. 12. 2018 smo se člani sindikatov SZSV,
SDZN, SSS in FIDES ter ostali uslužbenci
bolnišnice zbrali na prednovoletnem srečanju.
Bilo nas je malce manj kot lansko leto, okrog 90.
V restavraciji Paradiso v Dobovi nas je skoraj do
jutra držala pokonci skupina Duo Pozitiva, ki nam
je odigrala toliko različnih zvrsti glasbe, a se je
našlo ravno prav za vsakogar nekaj.
Kljub vsakodnevnemu stresu, ki nam nagaja tako
v službi kot tudi izven službe, smo si ponovno
dokazali, da se znamo sprostiti, in da takšno
druženje pusti v nas lepe spomine ter nas napolni
z energijo.
Tako, kot smo se veselili in imeli lepo na
srečanju, pričakujem, da se bomo imeli tudi na
izletu, ki bo spomladi, zato upam, da se boste
tudi tega srečanja – izleta udeležili v čim večjem
številu, saj se imamo tudi na izletu vedno prav
tako lepo.
Če imate kakšne kritike, pohvale ali predloge,
tako za zabavo, kot za (prihajajoči) izlet, mi jih
lahko
posredujete
na
e-pošto:
ana.ogorevc@yahoo.com.
Ana Marija Ogorevc, SZSV
SZM – NOVOLETNA PREVENTIVNA AKCIJA
»ZA BOLJŠI JUTRI«
Z novim CT-jem do boljše in hitrejše
zdravstvene oskrbe Posavcev.

Zavarovalnica Triglav v okviru novoletne
akcije »Za boljši jutri« pomaga brežiški
bolnišnici
Tako imenovane kronične nenalezljive
bolezni so najpogostejši povzročitelj smrti v
Sloveniji. Med njimi v Posavju še posebej
izstopajo bolezni srca in ožilja, zaradi katerih
Posavci zbolevajo pogosteje od slovenskega
povprečja.
Pomemben
del
zgodnjega
odkrivanja tovrstnih bolezni so preventivni
zdravstveni pregledi, ki jih izvajajo tudi v
Splošni bolnišnici Brežice. Da bodo lahko
pregledi še hitrejši in celovitejši, so v krški
območni enoti Zavarovalnice Triglav v sklopu
letošnje novoletne akcije »Za boljši jutri«
podprli nakup novega CT – ja, edine tovrstne
naprave v Posavju.
Naprava za računalniško tomografijo omogoča
hitre(jše) preiskave pacientov in tako pripomore
k učinkovitemu diagnosticiranju različnih
bolezenskih stanj. Podobno kot ultrazvok in
magnetna resonanca učinkovito pomaga pri
odkrivanju odklonov v telesu.
»V bolnišnici potrebujemo CT za opravljanje
svojega poslanstva, ker pa je vrednost naprave,
ki bo zadostila potrebam pacientov tega okolja,
okoli 750.000 evrov, je takšna investicija za
Splošno bolnišnico Brežice, kjer vsako leto
znatna sredstva namenjamo tudi prenovi druge
opreme in prostorov, brez pomoči donatorjev
skoraj neizvedljiva,« se je podpore največje
slovenske zavarovalnice razveselila Anica
Hribar, direktorica Splošne bolnišnice Brežice, in
dodala: »Nakup naprave bo omogočil hitro in
kakovostno oskrbo prebivalcev Posavja v smislu
hitre in kakovostne diagnostike stanja v telesu
posameznika. Morebitni potrebni zdravstveni
posegi bodo zato hitrejši in učinkovitejši.«
Najprej preventiva, šele potem kurativa
V zadnjih štirih letih je Zavarovalnica Triglav
skozi akcijo »Za boljši jutri« podprla že skoraj 100
preventivnih projektov po vsej Sloveniji, medtem
ko jih bo letos še skoraj 30. Med izbranimi
projekti v okviru novoletne preventivne akcije, s
katero želijo v največji slovenski zavarovalnici
prispevati k ozaveščanju ter zmanjševanju
nevarnosti in potencialnih nezgod, je tudi
podpora nakupa novega CT-ja v brežiški bolnici.
»Poslanstvo
Zavarovalnice
Triglav
je
odgovornost do družbe in ustvarjanje varnejše
prihodnosti za vse generacije. Zato smo se
odločili, da v sklopu naše tradicionalne akcije
pomagamo oziroma podpremo tiste projekte, ki
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puščajo pečat v lokalni skupnosti. Eden izmed
njih je prav gotovo tudi nakup za Splošno
bolnišnico Brežice pomembne naprave, ki bo
lahko pomagala številnim Posavcem,« je ob
simbolični predaji sredstev povedala Polonca
Seničar, direktorica Območne enote Krško
Zavarovalnice Triglav.
V krški enoti največje slovenske zavarovalnice so
pod okriljem novoletne preventivne akcije lani
sredstva
namenili
izvajanju
preventivnih
zdravstvenih pregledov v Zdravstvenem domu
Sevnica, pred tem pa so v decembrski akciji
podprli
tudi
nakup
sodobnega
multifunkcionalnega
EKG
aparata
v
Zdravstvenem domu Krško.
Zavarovalnica Triglav
Sporočilo za javnost, Brežice, 12. december
2018

VESELI DECEMBER NA PEDIATRIČNEM
ODDELKU
V mesecu decembru 2018 je bilo, kljub bolezni,
za ležeče otroke na pediatričnem oddelku,
izjemno praznično vzdušje. Najprej so otroke
razveselili delavci in zunanji sodelavci Osnovne
šole Velika Dolina z ročno pletenimi in
kvačkanimi izdelki. Kot so zapisali: »Iz mehke
nitke plete vila, objem topline v mesečini časa.
Prepleta zdravje, srečo in ljubezen. V vzorce
drobne vnese želje, ki pričarajo naj vse dobro v
letu 2019.«
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo OŠ Velika
Dolina za tako lepo, praznično presenečenje
naših najmlajših pacientov.

Konec meseca pa je otroke na oddelku obiskal
še veseli Božiček in njegova Snežinka iz Vrtca
Mavrica Brežice. Otroke je razveselil s polno
košaro priboljškov in igrač, namenjenih vsem
otrokom v času bivanja na pediatričnem oddelku.
Na bolna otroška lica sta pričarala nasmeh in
kanček dobre volje.

Anita Mujakić, dms in Jerneja Rožman, dipl.
vzg. pred. otr.
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AKTIVNOSTI KOBO

za ošpice, norice in oslovski kašelj. Ugotovljeno
neskladje je potrebno odpraviti do 28.2.2019.

Strokovno
preverjanje
Programa
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih
okužb

Poročilo s strokovnega srečanja ZOBO in
SOBO slovenskih bolnišnic

NAKOBO (Nacionalna komisija za obvladovanje
bolnišničnih okužb) je izvedla nadzor dne 14. 11.
2018. Nadzorna komisija, v kateri so bile
specialistka
infektologije,
specialistka
mikrobiologije in sestra za obvladovanje
bolnišničnih okužb, je pregledala naslednje
dokumente: odločbo o imenovanju KOBO,
Usmeritve za izvajanje Programa obvladovanja
BO za leti 2018 in 2019, Letno poročilo za leto
2017, zapisnike sestankov KOBO v letu 2017 in
2018, Algoritem ukrepanja ob izbruhu BO in
gripe, Zdravstveno oceno delovnih mest 2017,
Definicije BO, cepljenje zdravstvenih delavcev,
Poročilo o odpornosti bakterij na antibiotike,
Program preprečevanja legioneloz, Zapisnik seje
Strokovnega sveta, na kateri je bilo podano
poročilo KOBO za leto 2017. Preverili so pisna
navodila o načinu epidemiološkega spremljanja
BO, izobraževanja, ki jih organizira KOBO,
prostore in opremo za izolacijo bolnikov,
sterilizacijo, listo rezervnih antibiotikov, navodila
glede zaščite gradbišč v bolnišnici, nadzor nad
bolnišničnim okoljem in zaposlenimi. V zaključku
so bila podana priporočila, da revidiramo
dokument POBO z novimi definicijami BO,
dokument Cepljenje zdravstvenih delavcev na
osnovi ocene tveganja za norice in oslovski
kašelj, pripravimo navodila za mikrobiološko
vzorčenje zraka v operacijskih dvoranah,
navodila za vzdrževanje inkubatorjev, navodila
za prezračevanje ambulante za izolacijo v
urgentnem
centru,
dopolnimo
dokument
Preprečevanje legioneloz. Opozorjeni smo, da
se filter obleke ne smejo nositi izven operativnih
prostorov.
Poročilo o inšpekcijskem pregledu ZIRS
Pregled je bil izveden 11. 12. 2018. Preverjeno je
bilo spoštovanje zakonodaje na dveh področjih.
Glede ravnanja z odpadki ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti. Na področju izvajanja programa
zaščite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev je bilo ugotovljeno, da nimamo
ustrezne izjave o varnosti z oceno tveganja
delovnih mest, ki so pri opravljanju dela
izpostavljena nalezljivim boleznim in pri osebah,
ki pri delu lahko prenesejo okužbo na druge
osebe. Imamo oceno tveganja za okužbe s
hepatitisom B, hepatitisom C in HIV. Oceno
tveganja je potrebno dopolniti z oceno tveganja

Srečanja sem se udeležila dne 18.12.2018 na
Onkološkem inštitutu v Ljubljani:
1. Iz
III. SNPRBO (Slovenske nacionalne
presečne raziskave bolnišničnih okužb) je bil
povzet pregled porabe in predpisovanja
protimikrobnih zdravil, ki kaže, da je bila
pogostost predpisovanja antibiotikov na dan
raziskave primerljiva z evropskih povprečjem. V
Sloveniji je na dan raziskave 31,2% bolnikov
prejemalo antibiotično terapijo, evropsko
povprečje pa je bilo 30,5%. Poudarjene so bile
razlike
med posameznimi slovenskimi
bolnišnicami (od 14% do 54%). Rezultati
raziskave v SB Brežice kažejo, da je v naši
bolnišnici ta dan prejemalo antibiotično terapijo
35% hospitaliziranih bolnikov (leta 2011 je bilo
teh bolnikov 36,8%). Glede na leto 2011 se je v
Sloveniji povečala poraba antibiotikov na
kirurških in pediatričnih oddelkih. Zmanjšal se je
delež pacientov, ki so dobivali kirurško profilakso
- več kot en dan (iz 58% na 43%). Še vedno pri
13,25% bolnikov iz medicinske dokumentacije ni
razvidna indikacija za predpisan antibiotik.
Premalo se beležijo stranski učinki antibiotikov,
premalo je de-eskalacije v predpisovanju
antibiotikov.
2. Predstavljeni so bili rezultati ESOKR (
epidemiološko spremljanje okužb kirurških ran) v
obdobju 2013 do 2016, ki se ga je udeležila tudi
SB Brežice. Spremljali smo okužbe po
laparoskopskih holecistektomijah in bili edina
bolnišnica, ki je spremljanje izvajala tri
zaporedna leta. Izpostavljeni smo bili zaradi
najboljšega rezultata. V tem času se je
incidenčna stopnja okužb kirurških ran (OKR) po
endoskopskih holecistektomijah v naši bolnišnici
znižala od 9,8 OKR/1000 BOD v letu 2014 na 2,8
OKR/1000 BOD v letu 2016, kar je boljše od
evropskega povprečja, ki znaša 4,2 OKR/1000
BOD.
3. Predstavljen je bil novi protokol ESOKR, ki bo
stopil v veljavo 1.1.2019. Posodobljeni protokol
bo spremljal tudi procesne in strukturne
kazalnike. V SB Brežici bomo v letu 2019
nadaljevali s celoletnim spremljanjem OKR po
endoskopskih holecistektomijah.
4. Predstavljen je bil tudi protokol spremljanja
okužb s Clostridium difficile, kar bomo v SB
Brežice spremljali od 1.1.2019 do 31.3.2019.
Mojca Savnik Iskra, dr. med, ZOBO
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POHVALE IN ZAHVALE
URGENCA, KIRURGIJA, INTENZIVNA,
ANTIKOAGULANTNA IN FIZIOTERAPIJA
Spoštovani.
Minilo je že nekaj časa, odkar se je pri vas zdravil
mož, oče in dedek Šalamun Stjepan. December
je čas čestitk in pohval in mi ISKRENO
ČESTITAMO in izrekamo »ISKRENA HVALA«
vsem skupaj in vsakemu posebej, ki so mu
uspešno pomagali in ga poslali v UKC Ljubljana;
po prihodu iz Ljubljane pa ga v kratkem času
usposobili ter njemu in zlasti nam olajšali skrb v
času
okrevanja
doma.
Poleg
odlično
opravljenega strokovnega dela so prav vsi
zaposleni na oddelkih: URGENCA, KIRURGIJA,
INTENZIVNA,
ANTIKOAGULANTNA
in
FIZIOTERAPIJA bili izredno ustrežljivi do vseh
nas in zlasti do pacienta. S takšnim delom uspehi
ne morejo izostati, kar vam iskreno želimo v letu
2019.
Prisrčen pozdrav.
Širša družina Šalamun

Dne 31. 5. sem bila zaradi avtomobilske nesreče
pripeljana z rešilcem na urgenco. Veliko ljudi se
je v času mojega zdravljenja priključilo in prišlo v
stik. Rada bi se zahvalila dr. Poharju ob
sprejemu, ko je strokovno in učinkovito uredil
triažo, dr. Povhetu, ki je lepo operiral mojo nogo,
dr. Hauptfeldu, ki je umiril moje težave z glavo po
zlomu lobanje, dr. Kostiću, dr. Đarmatiju in dr.
Pirc, ki so me obranili pri kvalitetnem stanju v
življenju, fizioterapiji za trud, vsem medicinskim
sestram, ki so mi bile v oporo, me bodrile in
pomagale preživeti dnevne življenjske aktivnosti.
Hvala od srca za novo podarjeno življenje. Želim
vam vse dobro. Ostanite taki kot ste.
Tudi medicinskega brata Perice ne smem
pozabiti, ki me je v najtežjih trenutkih spodbujal
in ohranjal v življenju. Dr. Orožen za njeno
pozitivno energijo in razlago, da se pomirim
vedno, ko jo zagledam.
Hvala lepa vsem skupaj.
Sanela Lukavica

olan in nebogljen sem prišel,
Oskrbo zelo dobro sem imel.
Ljubeznivi do mene ste bili,
Nikdar brez nege nisem bil.
Injekcije in kapalne dan na dan,
Celo obiski so kar dolgo lahko bili.
A končno sem dočakal dan –
Bolnišnico bom zapustil – skoraj zdrav.
Res počutim bolje se in vsem, ki so
Ekstremno prijazni bili, se zahvaljujem,
Želim, da ostanete še naprej taki
In veliko uspeha še naprej. V
Celju vse bom obvestil,
Enkraten obisk pri vas je bil.
ZDRAVSTVO 2018 / 2019
Reformiranje
»Prva galaktična resnica reform v zdravstvu je,
da je reforma konstantna. Planiraj, naredi,
preveri, izboljšaj.« Tako minister, ki je izpostavil
tudi, da je v koalicijskem sporazumu predvideno,
da bo dvig BDP-ja za zdravstvo znašal dober
odstotek.
Zbiranje podatkov – Zdravstvo je v vrhu prioritet
vlade Marjana Šarca. Minister Samo Fakin je
doslej
predvsem
obiskoval
zdravstvene
ustanove, se pogovarjal z direktorji in zbiral
podatke. Večkrat je poudaril, da se bo odločal in
ukrepal izključno na podlagi številk. Na srečanju
z direktorji bolnišnic v začetku oktobra je
opozoril, da je »izguba ni opcija in čakanje
bolnikov ni opcija«. Na sestanku s sindikati dva
tedna kasneje je bil izrazito kritičen do
upravljanja bolnišnic. Sredi novembra ob obisku
trboveljske bolnišnice pa je dejal, da »če se bodo
vsi potrudili, prihodnje leto čakalnih dob in izgub
ne bi smelo biti«.
Izgube bolnišnic – »Kratkoročni cilj je zmanjšati
izgube bolnišnic, zardi česar smo intenzivirali
delo v okviru sanacijskega odbora. Po zaključnih
računih bomo ukrepali.«
Čakalne dobe: »Čakalne dobe obstajajo in moj
cilj je, da jih ni in da tudi ni izgub. Moj trenutni cilj
pri čakalnih dobah je, da jih spravimo na
dopustne
številke
predvsem
pri
prvih
specialističnih pregledih. Na splošno menim, da
se z vodenjem čakalnih seznamov, s tem, kaj se
dogaja po ambulantah, uprave zdravstvenih
zavodov premalo ukvarjajo. Vsak direktor mora
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vsak dan vedeti za stanje na čakalnih seznamih.
Za skrajševanje čakalnih dob denar je na voljo.«
Ministrova prioriteta: upravljanje javnih
zdravstvenih zavodov – Minister Samo Fakin je
napovedal, da se bo ministrstvo za zdravje v
novem letu najbolj posvetilo upravljanju javnih
zdravstvenih zavodov in bo za to področje tudi
pripravilo »mini« zakon, ki bo po zgledu
gospodarstva zaostril odgovornost uprav in
nadzornikov. »Grob osnutek« zakona bo po
njegovih besedah nared predvidoma do konca
januarja.
»Ključni problem so neustrezna orodja, ki jih
imajo direktorji za upravljanje bolnišnic,« je ocenil
minister in pojasnil, da bodo z zakonom o
upravljanju javnih zdravstvenih zavodov uvedli
pojma uprava in nadzorni svet ter se poslovili od
svetov zavodov. Po njegovih besedah bodo
odgovornost uprave in nadzornikov zaostrili »z
osebno odgovornostjo in premoženjem, kot je to
v gospodarskih družbah«. Novi zakon bo
opredelil tudi »ustrezno nagrado upravi, ki bo
sorazmerna nagradam v gospodarskih družbah,
podobne velikost in obsega«, je navedel Fakin.
Po njegovem mnenju je našteto eden od
osnovnih pogojev za učinkovito upravljanje
celotnega sistema.
Minister je ob tem poudaril, da stalno in
okrepljeno spremljajo poslovanje bolnišnic in
potek njihove sanacije. »Treba je zatesniti
nekontrolirano odtekanje denarja in okviriti v
sredstva, ki so na voljo pri zavodu za
zdravstveno zavarovanje,« je dejal.
Dvig produktivnosti – Med prednostnimi
nalogami za leto 2019 je minister navedel tudi
»dvig
določene
produktivnosti
in
prestrukturiranje
nekaterih
programov
s
presežkom.«
S »podjetizacijo« bolnišnic tudi nad problem
pomanjkanja specialistov – S » podjetizacijo«
bolnišnic bi po ministrovih besedah naslovili
poleg
problema
njihovega
negativnega
poslovanja
tudi
pomanjkanje
nekaterih
specialistov. Tako bi se ob učinkovitem
upravljanju pokazalo, ali je morebiti v nekaterih
bolnišnicah preveč zdravnikov, in bi lahko mlade
usmerili v druge specializacije, med drugim v
družinsko medicino.
Določili bodo tudi število prvih pregledov v
specialističnih ambulantah, ki jih mora ta dnevno
opraviti. »S tem bomo prioriteto preusmerili z
vseh pregledov na prve. Določitev njihovega
števila v specialističnih ambulantah bo zagotovo

eden večjih izzivov. Za pacienta je pomembno,
da hitro pride na prvi pregled, saj ga tako
razbremenijo nepotrebnih skrbi za zdravje ali pa
mu predpišejo nadaljnje zdravljenje,« je dodal
minister.
»Pri bolnišnicah je treba nadaljevati postopek
prenosa dobrih praks. V izolski, na primer,
vstaviš kartico, dobiš listek: hodnik H, ambulanta
4, soba 34, ob 12.30. Administratorjev v
ambulantah nimajo. Zdravnik narekuje izvid, ki
ga pacient dobi takoj v roke. Ker izvidov ne
pošiljajo po pošti, prihranijo sto tisoč evrov na
leto. Prenos takega sistema v vse zdravstvene
ustanove bi pomenil znatne prihranke. Še en
primer: v jeseniški bolnišnici paciente operirajo
zjutraj, da jih lahko ob 17. uri odpustijo domov.
Prenos takšne prakse na ostale bolnišnice
pomeni nekaj sto izpraznjenih postelj na dan,«
minister Fakin dodaja v pogovoru za Mladino.
V
koalicijskem
sporazumu:
ukinitev
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja – V
zvezi z zakonom o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, ki vsebuje odpravo
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je
minister Fakin napovedal, da bodo besedilo
zakona, ki ga je pripravila prejšnja ekipa na
ministru, dali v usklajevanje. Izrazil je upanje, da
bodo v prvi polovici leta 2019 zbrali dovolj
uporabnih mnenj širše strokovne javnosti in
pripravili osnutek.
Poklicne bolezni – Pri pripravi pravilnika o
poklicnih boleznih ministrstvo čaka še en krog
pogajanj z delodajalci. »Vendar je že prevladalo
spoznanje, da ta pravilnik potrebujemo in ni več
nasprotovanj. Dogovoriti je treba le še postopke,
po katerih se bodo obravnavali morebitni
regresni zahtevki,« pove minister.
Dolgotrajna oskrba – V zvezi s področjem
dolgotrajne oskrbe minister poudarja, da se
vzpostavlja tudi širše politično soglasje, da
področje ostane v domeni ministrstva za zdravje.
Ob
zavedanju
neizogibnega
staranja
prebivalstva je minister zanimiv podatek v zvezi
s tem izpostavil v pogovoru za Mladino: »Leta
2013 so delali na zavodu za zdravstveno
zavarovanje ocene, koliko nas bo starajoča
družba dodatno stala do leta 2018. Zmotili so se
za 1,9-krat. Stroški starajoče družbe so danes
dvakrat višji, kot smo načrtovali leta 2013. Sedaj
imamo po bolnišnicah okoli tisoč ljudi, ki bi
dejansko potrebovali domsko oskrbo ali pa vsaj
oskrbo v negovalni bolnišnici, a ker ustreznih
zmogljivosti ni, jih zadržujemo v bolnišnicah.«
Vir: ZIB Bilten št. 4769
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URNIK POHODOV

-

Leto je naokoli in že je tu januarski izlet.
Dobimo se v soboto, 12. 1. 2019 ob 8.00 uri
zjutraj na starem mestu (parkirišče za
fizioterapijo).

-

Z avtomobili se bomo odpeljali do
Kerinovega znamenja v Pavlovi vasi. Pot
bomo nadaljevali do Svetih gor. Tu bo kratek
počitek, nato pa bomo skušali osvojiti
Špiček. Vse je odvisno od vremena. Hoje bo
za 4 – 5 ur, lahko tudi več.

PERDIH Ana Marija, SMS (od 20. 12. 2018
dalje),
GERŠAK Martina, SMS (20. 12. 2018 dalje),
BOGOVIČ Sanja, SMS (od 20. 12. 2018
dalje).

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 je bilo
354.
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 11. 2018 je
znašalo 343,23, od tega 334,23 rednega dela, 6
pripravnikov in 3 udeleženci javnih del.
***JUBILEJNE NAGRADE***

Dobrodošli, da se nam pridružite, in preživite
dan v dobri družbi in v lepi naravi.

V mesecu novembru sta za 10 let delovne
dobe pri delodajalcih v javnem sektorju
prejeli jubilejno nagrado:

SMEH JE POL ZDRAVJA

ŽERTUŠ ANDREJA, DMS, strokovna vodja
MLINARIČ KATICA, DMS
ČESTITAMO!
ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK



Četrti teden januarja – Evropski teden
preprečevanja raka na materničnem vratu,
31. januar – Dan brez cigarete
VABILO K SODELOVANJU

Vir: Spletna pošta
KADROVSKE SPREMEMBE

Uslužbenci, ki bi želeli objaviti svoj prispevek v
bolnišničnem glasilu, ga pošljite na elektronski
naslov: rebeka.gasparin@sb-brezice.si. Glede
na zmožnosti bo objavljen v naslednji številki. Še
naprej vljudno vabljeni k sodelovanju! 

Sklenitev delovnega razmerja:
- KOSOVAN BLATNIK Simona (1. 12. 2018),
- RADEJ Tjaša (12. 12. 2018),
- TOMŠE Sabina (17. 12. 2018).
Prenehanje delovnega razmerja:
- KURINČIČ Jan (18. 12. 2018),
- AL DAGHISTANI Raid (29. 12. 2018),
- ROŽMAN LJUBIČIĆ Simona (31. 12. 2018),
- MLINARIČ Katica (31. 12. 2018).
Sprememba pogodbe v pogodbo o zaposlitvi
za nedoločen čas:
- KRNC Špela, DMS v UC (od 1. 12. 2018
dalje),
- JALOVEC Viktorija, DMS (od 1. 12. 2018
dalje),
- DROBNE Sebastijan, SMS (20. 12. 2018
dalje),
- RESNIK Nataša, SMS (20. 12. 2018 dalje),
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