MOJE ZDRAVJE
Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

naložbe. Hkrati delovanje UC ni bilo ustrezno
financirano (več kot leto dni brez dodatnega vira
financiranja).
LETO 2018
Izdelava sanacijskega programa bolnišnice v
skladu z zahtevami ustanovitelja in nato izjemno
zahtevno poročanje o doseženih rezultatih
sanacije.
CT naprava se stalno kvari. Ustanovitelj bolnišnice
kljub temu ne uvrsti med tiste ustanove, za katere
izvede skupno javno naročilo za nakup 10 novih
naprav (razlog – premajhno število opravljenih
preiskav). Milijonskega naročila se lotimo sami.
Jeseni na spletni strani ustanovitelja naletimo na
objavljeno strategijo razvoja intenzivne medicine, ki
SB Brežice opredeli kot lokalno bolnišnico. Sledijo
obsežne aktivnosti za spremembo akta.
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OB ZAKLJUČKU LETA 2020
Za nami je prav posebno leto. Zame osebno še bolj
negotovo, s še več stisk in neznank kot leta pred
tem. Če na hitro preletim obdobje svojega mandata,
ki sem ga pričela julija, 2017, so bila posamezna
leta zaznamovana takole:
LETO 2017
Soočenje s problemi negativnega poslovanja
bolnišnice, 36.000 neplačanimi urami zaposlenim in
z 1,7 milijona neplačanih zapadlih obveznosti do
dobaviteljev.
Neustrezne cene storitev, ki niso sledile dejanskim
stroškom opravljenega dela na račun povišanja
plač na podlagi sklenjenih sporazumov sindikatov
in Vlade
Neustrezno financiranje dela v Urgentnem centru
Povsem dotrajana ključna najdražja medicinska
oprema. Konec leta dokončno odpove sterilizator.
Reševanje situacije s prevozom opreme na
sterilizacijo v SB Celje.
Država pomaga bolnišnicam z izgubami v preteklih
letih, kjer pa od 135 mio EUR prejme SB Brežice le
263.000 eur pomoči, kar ni dovolj niti za sanacijo
izgube preteklega leta, niti za poplačilo zapadlih
neplačanih obveznosti.
Razlogi za nelikvidnost izvirajo iz časa izgradnje
UC in pričetka delovanja UC. Bolnišnica je za
izgradnjo namenila cca 2 mio eur več sredstev, kot
jih je imela zagotovljenih v cenah storitev za

Aktivnosti, da bi nam ustanovitelj zagotovil sredstva
za prenovo lekarne in dokončanje CIT in RTG
oddelka.
Prizadevanja, da ustanovitelj bolnišnici zagotovi
sredstva za plačilo neplačanih zapadlih obveznosti
v višini 1,4 mio eur. Če bi hotela bolnišnica sama
sanirati nelikvidnost, ne bi smeli vlagati sredstev v
nakup in prenovo opreme in prostora, kar pa je bilo
glede na stanje naprav in objektov praktično
nemogoče. Tudi s prihranki, ki so bili ustvarjeni s
sanacijo, problem ni bil rešen, saj so bili porabljeni
za plačilo stalnega zviševanja stroškov dela zaradi
novih dogovorov sindikatov z vlado, zviševanja
materialnih stroškov zaradi višanja cen materialov,
čemur niso sledile cene storitev zdravstvenih
storitev.
LETO 2019
Spomladi dokončno odpove glavni biokemični
analizator v laboratoriju. Reševanje situacije s
prevozi na analizo v druge ustanove in
zagotavljanje sredstev za nakup novih.
Pred zaključkom dobave nove CT naprave stara
dokončno odpove. Reševanje situacije – uspe nam
najeti ključni del, da prebrodimo čas do montaže
nove naprave.
Nadaljevanje aktivnosti za uvrstitev investicij
prenova lekarne in dokončanje prostorov za nov
CIT in RTG oddelek. Uspešni smo bili z uvrstitvijo v
državni NRP za lekarno.
Nadaljevanje aktivnosti za realizacijo sanacijskega
programa in poročanje o doseženih rezultatih
ustanovitelju.

Aktivnosti za pridobitev dodatnih programov na
posameznih področjih dela.

razmere, saj ni bilo sredstev za založitev do
pridobitve denarja iz državnega proračuna.

Aktivnosti za pridobitev sredstev za nakup novih
RTG naprav, ki so v zadnjem stadiju življenja.

Konec leta uspemo pridobiti denar od ustanovitelja
za sanacijo plačila zapadlih neplačanih obveznosti
do dobaviteljev v višini 960.311 eur.

Prizadevanja, da bi ustanovitelj bolnišnici zagotovil
sredstva za plačilo neplačanih zapadlih obveznosti
in s tem nelikvidnosti bolnišnice. Zapadlih
neplačanih obveznosti je še vedno za dober milijon
eur. Konec leta pridobimo 320.000 EUR pomoči.
LETO 2020
Aktivnosti za realizacijo sanacijskega programa,
poročanje ustanovitelju se nadaljujejo. Nova vlada
sanacijo bolnišnic sredi leta ukine z obrazložitvijo
neuspešnosti sanacij, kar za SB Brežice gotovo ne
drži.
Aktivnosti za pričetek izvedbe dokončanja
prostorov za CIT in RTG – pridobitev sredstev od
ustanovitelja, kar nam uspe v začetku leta.
Spomladi je pogodba z izvajalcem podpisana.
Aktivnosti za pridobitev sredstev za nove RTG
naprave od ustanovitelja, kar nam v začetku leta
uspe. Dobimo sredstva za en nov RTG, drugega
mora bolnišnica kupiti sama.
V začetku marca se soočimo z epidemijo zaradi
SARS-Cov-19, ki traja vse leto in se nadaljuje v
2021. Stalne organizacijske spremembe, iskanje
rešitev.
Hude težave pri nabavi osebne varovalne opreme,
enormen dvig porabe in s tem stroškov. Iskanje
ustreznih rešitev za zagotavljanje nemotenega
poteka dela.
Prehod na digitalno poslovanje bolnišnice – ehramba dokumentov in e-poslovanje.
Reševanje kadrovske podhranjenosti na otroškem
oddelku - aktivnosti na ministrstvu za možnost
zaposlitve pediatrinje iz BIH, ki se vlečejo celo leto.

IN KJE SMO NA ZAČETKU LETA 2021?
Z izvedbo vseh sanacijskih ukrepov bolnišnica od
2018 dalje pozitivno posluje. Pozitivno bomo
poslovali tudi v letu 2020. Najpomembnejši razlog
za to je REALIZACIJA POGODBENEGA
PROGRAMA Z ZZZS in POVEČEVANJA
PRIHODKA IZ TRŽNE DEJAVNOSTI. To
poudarjam predvsem zato, ker v času CORONE
čedalje pogosteje slišim težnje posameznikov, da
bi bilo potrebno zmanjšati obseg realizacije
pogodbenega programa. Seveda ga na nekaterih
področjih preprosto moramo zaradi kadrovskih
potreb na COVID oddelku, pa tudi zaradi
prostorskih potreb, ki jih je bilo potrebno prilagoditi
temu. Na nekaterih področjih je preprosto manj
pacientov – kot na primer za RTG slikanja. Na
nekaterih področjih je bilo potrebno obseg
zmanjšati zaradi obolevanja zaposlenih. Vse to so
situacije, ki jih je potrebno sprejeti in upoštevati. Na
vseh ostalih področjih pa morajo dejavnosti potekati
kolikor se da nemoteno. Če odmislimo poslovanje
bolnišnice zato, ker so potrebe ljudi v okolju še
vedno velike. Navsezadnje obstajamo zaradi
bolnikov in ne sami zaradi sebe.
Sanirane so vse zapadle obveznosti do zaposlenih,
opravljeno delo zaposlenim že drugo leto tekoče
poračunavamo ob referenčnih obdobjih.
Bolnišnica je plačala vse zapadle obveznosti do
dobaviteljev.
Zaključena je prenova lekarne v vrednosti dobrih
800.000 EUR (zagotovila država).
V zaključni fazi je dokončanje prostorov za CIT in
RTG (sredstva v višini 1,6 mio zagotavlja država).

Organizacija dela, ko oktobra bolnišnica postane
COVID bolnišnica. Iz prvotnih 15 postelj smo v
začetku novembra že na zagotavljanju 45 postelj za
COVID oddelek, kar je posledica vdora virusa v
belo cono bolnice in posledično notranjih prenosov
okužb. Žal zaradi potreb v okolju do današnjega
dne števila postelj ni bilo možno zmanjšati.
Bolnišnica tako namenja kar 40% posteljnih
kapacitet za akutno obravnavo bolnikov COVID
pacientom.

Podpisane so pogodbe za novo medicinsko
opremo za nove prostore CIT in 2 novi RTG napravi
za RTG oddelek (za en RTG zagotovi sredstva
država, za ostalo bolnišnica). V teku je tudi JN za
dobavo pohištva (sredstva zagotovi bolnišnica).

Aktivnosti za pridobitev sredstev za plačilo
neplačanih zapadlih obveznosti, ki so v dani
situaciji predstavljali še večjo težavo pri poslovanju.
Bolnišnica zaradi obstoječe finančne situacije
zaposlenim ni tekoče plačevala dodatkov za rizične

IN NAČRTI ZA 2021

Pri decembrski plači bomo lahko izplačali tudi
dodatek za rizične razmere po KPJS za december.
Razmere zaradi COVID-a bodo še
negotove. Po napovedih vsaj do maja.

naprej

Pozitivno poslovati in ohranit likvidnost, kar ne bo
lahko.
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Zagotavljati prebivalcem Posavja in ostalim, ki
prihajajo iz drugih delov Slovenije in tujine
zdravstvene storitve na visoki kakovostni ravni.

Za naslednji teden do 7.1. 2021 se je prijavilo za
cepljenje še 15 zaposlenih. Zanje smo naročili
cepivo danes in ga bomo prejeli prihodnji teden.

Realizirati pogodbeni program z ZZZS in pridobiti
dodatne programe. Že dve leti si prizadevamo
razširiti operativni program – pridobiti dodatno 75
operacij kolka, 75 operacij kolena, 160 operacij žil,
razširiti specialistično ambulantno dejavnost na
področju protibolečinske, ortopedske, nevrološke,
okulistične in ORL ambulante, trudimo pa se
pridobiti tudi program ambulantne kardiološke
rehabilitacije. Z zaposlitvijo novih specialistov lahko
in moramo opraviti tudi več programa, če hočemo
slediti zastavljenim ciljem poslovanja bolnišnice.

Vabim vse ostale zaposlene, da se za cepljenje
prijavijo do četrtka, 14. 1. 2021, ko je zadnji dan,
ko še lahko naročimo cepivo za naprej. Samo še
naslednja pošiljka cepiva v državo bo namenjena
prvemu cepljenju, potem pa bo nekaj naslednjih
pošiljk namenjenih drugemu odmerku in prvo
cepljenje določen čas ne bo možno (predvidoma 2
- 3 tedne).

Prenoviti staro operacijsko dvorano in kupiti zanjo
novo opremo.
Prenoviti prostore sedanjega RTG oddelka za
internistične ambulante ter endoskopski center z
dodatno novo endoskopsko napravo.
Skleniti dogovor z NLOZH za vzpostavitev
izpostave mikrobiološkega laboratorija.

Če imate vprašanja glede cepiva predlagam, da
preberete zadnji strokovni prispevek Alojza Ihana,
dr. med., ki na strokovno poljuden način pove vse
bistveno o cepivu in cepljenju. Lahko pa pokličete
tudi strokovno direktorico, Mojco Savnik Iskra, dr.
med.
Obveščam vas, da smo se cepile tudi vse tri iz
vodstva
bolnišnice
(direktorica,
strokovna
direktorica in pomočnica direktorice za zdravstveno
nego).

Uvrstiti v državni načrt investicij izgradnjo novega
objekta F, v katerega bi prestavili del akutne
bolnišnične obravnave, objekt A pa nato v celoti
renovirali za potrebe negovalne bolnišnice z 52
posteljami.
ZAKLJUČEK
Marsikaj je bilo storjenega. Imamo tudi načrte.
Za doseženo imamo zasluge vsi. Posebna zahvala
na tem mestu pa velja gotovo vsem dosedanjim in
sedanjim
predstojnikom
oddelkov,
vodjem
zdravstvene nege in ostalim vodjem služb. Iskrena
hvala vsem.
Vse dobro vam želim.
Anica Hribar, direktorica

CEPLJENJE PROTI COVID BOLEZNI
V sredo, 6. 1. smo v bolnišnici prejeli prvo količino
cepiva proti COVID bolezni. Prejeli smo 90
odmerkov, to je toliko, kot je bilo prijavljenih
zaposlenih za cepljenje. Cepljenje je potekalo v
sredo, četrtek in danes. S tem bo cepljenih okoli
25% zaposlenih.
Do sedaj je približno 25% zaposlenih COVID
prebolelo.
Ostane torej še okoli 50% zaposlenih, ki se za
enkrat niso odločili za cepljenje in COVID-a niso
preboleli.

Ker je cepljenje edini možni način zaščite ljudi, ki
nas bo morda pripeljalo ponovno v običajnejši
življenjski tok, vabim vse, ki se za cepljenje še niste
odločili, da se prijavite.
S cepljenjem ne le zavarujete sebe pred boleznijo,
temveč pripomorete k zajezitvi epidemije.
Pomagate, da se bolezen ne širi na vaše
sodelavce, svojce in paciente, s katerimi ste v
tesnem stiku.
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-

-

Septembra – dodatek po interventnem zakonu
v višini 9.338,32 EUR za mesec maj.
Decembra – dodatek po interventnem zakonu
v višini 40.943,62 EUR za obdobje od 1. 6. do
30. 9. 2020.
Decembra – dodatek po KPJS v času epidemije
v višini 546.746,00 EUR za obdobje od
razglasitve epidemije v oktobru in novembru.
Januarja – dodatek po KPJS v času epidemije
v višini 393.837,92 EUR za mesec december.

SKUPAJ IZPLAČANIH DODATKOV V LETU 2020
1.775.037,98 EUR.
Kaj še ni bilo izplačano za leto 2020:
-

Dodatki po interventnem zakonu za oktober,
november in december. Izračun je v teku.
Sredstva bodo predvidoma nakazana v drugi
polovici januarja 2021.

V letu 2021 je cilj, da izplačujemo dodatke po KPJS
v času epidemije tekoče pri plačah. Prvič je to
danes, pri decembrski plači. Dodatke po
interventnih zakonih pa takoj, ko bodo pripravljeni
izračuni in zagotovljena sredstva od države.
Izračuni za dodatke po interventnih zakonih so zelo
kompleksni in jih ni možno pripraviti do izplačila
plač. Zahtevke na ministrstvo lahko pošiljamo le
vsake 3 mesece. Skladno z likvidnostnimi
možnostmi bolnišnice bodo sledila tudi izplačila
dodatkov po interventnih zakonih zaposlenim,
najkasneje pa po pridobitvi državnih namenskih
sredstev.
IZPLAČILO DRUGIH DODATKOV

Anica Hribar, direktorica

IZPLAČILO DODATKOV 2020 IN 2021
V letu 2020 smo do sedaj izplačali naslednje
dodatke v naslednji višini:
-

-

-

Maja - dodatek po KPJS v času epidemije in
dodatek po interventnem zakonu v višini
146.347,26 EUR za mesec marec.
Junija – dodatek po KPJS v času epidemije in
dodatek po interventnem zakonu v višini
257.822,08 EUR za mesec april.
Julija - dodatek po KPJS v času epidemije v
višini 380.002,78 EUR za mesec maj.

Ker se pojavljajo v nekaterih skupinah zaposlenih
domneve, da nekateri zaposleni in predstojniki
oddelkov dobivajo izplačane dodatke za realiziran
program, vse zaposlene obveščam, da nikomur v
bolnišnici ni bil izplačan nikakršen dodatek iz
naslova realizacije programa po pogodbi z
ZZZS. Težnja in skrb za realizacijo pogodbenega
programa in povečevanje tržne dejavnosti se
pričakuje od vsakega zaposlenega in vsakega
predstojnika in vodje. V prvi vrsti zaradi pacientov,
zaradi katerih smo tu, potem pa tudi zaradi dobrega
poslovanja bolnišnice, ki je nujno, če želimo ohraniti
to, kar je bilo v zadnjih štirih letih z v velikim
angažmajem večine narejeno. Kaj to je, pa je
napisano v prvem prispevku.
Anica Hribar, direktorica

4

POPUSTI V BARU SB BREŽICE

porodni sobi. Služi kot pripomoček pri rojevanju, ki
olajša potek poroda in nekoliko ublaži bolečino. Je
varna in udobna za porodnico, ki lahko sama izbere
najbolj ustrezen položaj. Hkrati je prijazna do babic
in zdravnikov, saj omogoča enostavno spremembo
v operacijsko mizo, ko je to za reševanje
obporodnih zapletov ali poporodne oskrbe
potrebno,« pojasnjuje Mateja Vukmanič Pohar, dr.
med., predstojnica Ginekološko porodnega
oddelka Splošne bolnišnice Brežice.
Donatorju se iskreno zahvaljujemo.
Anica Hribar, direktorica

DONACIJE NA OTROŠKEM ODDELKU
NOVO – 40% popust na tople napitke v »Baru
SB Brežice«
Zaposlene v SB Brežice obveščamo, da v
sklopu izvajanja aktivnosti glede pridobljenega
certifikata Družini prijazno podjetje od konca
meseca decembra 2020 dalje zanje v »Baru SB
Brežice« velja popust v višini 40% na ceno vseh
toplih napitkov.
Lepo vabljeni!
Anica Hribar, direktorica

KRKINA DONACIJA SODOBNE PORODNE
POSTELJE

Mesec december je za otroke, sprejete na otroški
oddelek, vedno izziv. Ko nas obiščejo trije dobri
možje, so kar žalostni, če jih ne pričakajo v
domačem okolju. Na otroškem oddelku se zato
trudimo, da v teh čarobnih dnevih razveseljujemo
otroke ne glede na vrsto obravnave (ambulanta in
hospital). Pomembno je, da jim pričaramo praznike
v okolju, v katerem se znajdejo in jim na ta način
preusmerimo pozornost.
Letos nam je situacija s covid-om nekoliko otežila
zadevo, saj dobri možje niso mogli na oddelek v
fizični obliki, zato smo bili mi njihovi pomočniki.
Prve decembrske donacije smo se razveselili že v
začetku decembra 2020, ko nas je »Podjetniško in
poslovno svetovanje, Igor Bohorč, s. p., obdarilo
z LCD TV, ki smo ga namestili v sobo 3, ker nam je
obstoječi TV prenehal delovati, servis pa ni bil več
mogoč. Donacijo nam je ponosno predal mali junak
Alex Bohorč. Sedaj so vse sobe na otroškem
oddelku (tudi s pomočjo lanskoletne donacije Lions
kluba Brežice) opremljene s LCD TV.
Gospodu Igorju Bohorč se iskreno zahvaljujemo.

Krka d.d. Novo mesto je konec februarja 2020
Ginekološko porodnemu oddelku Splošne
bolnišnice Brežice donirala sodobno porodno
posteljo v vrednosti 20.000 EUR.
Pridobljena donacija je več kot dobrodošla, saj
pomembno prispeva k izboljšanju porodniške
oskrbe. Njena prednost je, da osebju omogoča lažji
pristop k porodnici, enostavnejše upravljanje in
spremembo v šest različnih tipov postelj.
»Sodobna postelja je izboljšala porodne izkušnje
posavskih mamic in zdravstvenemu osebju olajšala
delo. Predstavlja najpomembnejši del opreme v
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V Miklavževo jutro smo zakorakali s sveže
pečenimi parklji naše bolnišnične kuhinje, sladkimi
dobrotami (priboljški, nabavljeni s strani SB
Brežice) in darili gospe Tanje Štefanič Sekulić.
Gospa Tanja samoiniciativno donira Miklavževa
darila našim otrokom že sedmo leto zapored
(pečen parkelj, priročno darilo, sladico ter sadje) za
kar se ji iskreno zahvaljujemo.

Mc Donalds Slovenija je darila popestril s Happy
meal igračami, ki jih uporabljamo tudi kot nagrado
za pogum pri različnih aktivnostih (po snemanju
EKG, vstavitev venoznega kanala, laktozno
testiranje, alergološko tesitanje, ipd.). Za otroka je
dobra vzpodbuda po junaško opravljenem posegu,
neprecenljiva.

V darilni paketek smo dali tudi naravni plastelin.
Gnetko. Gnetko je doma narejen plastelin,
namenjen tudi mlajšim otrokom. Narejen je
izključno iz naravnih sestavin, ki so užitne, tako da
otroku ne morejo škoditi. Je zelo mehak, dišeč in
ima dolgi rok trajanja. Lastnici podjetja Gnetko.si Petra Zajec, se za tovrstno donacijo iskreno
zahvaljujemo.

Na Božični in novoletni večer pa smo otroke
razveselili z zares lepimi darili. Glavni sponzor je bil
SPAR Slovenija, ki je našim ambulantnim in
hospitaliziranim otrokom namenil številne igrače
različnih starostnih skupin.
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Vsekakor pa ni praznika brez sladic. Za piškote,
bonbone,
čokoladne
ruladice,
Bobi-palčke,
Frutabele, krem-bananice, sokove in ostale
priboljške je že drugo leto zapored poskrbela
trgovina Cash&Carry Krško. Vodstvu poslovalnice
se za odobreno donacijo iskreno zahvaljujemo.

Zaposlene otroškega oddelka pa je tik pred prazniki
razveselila tudi gospa Danica z domačimi priboljški.
Gospe Danici Ozimc se za vložen trud v peko
sladic iskreno zahvaljujemo.

Gospa Tatiana Godina Marin, vodja oddelka za
otroke/Adventistična cerkev, nas je razveselila z
gesto pozornosti za zaposlene. Ambulantnim in
hospitaliziranim otrokom smo razdelili prejete
voščilnice, ki smo jih izdelali otroci in starši v okviru
objavljenega projekta "Rad te imam", osebju pa so
s sadjem in prigrizkom polepšati praznične
dni. Junak Don nam je ponosno predal donacijo in
nam sporočil, da se je pri voščilnici zelo potrudil.
Z dobrodelno akcijo pa so delavci OŠ Velika
Dolina, starši otrok in krajani že četrtič zapored
donirali pletene in kvačkane izdelke za otroke, ki se
zdravijo na našem oddelku. Izdelke smo razstavili,
da so si jih lahko starši sami izbrali ob upoštevanju
vseh priporočil glede dotikanja izdelkov. Pridnim
sokrajanom, delavcem OŠ in staršem se iskreno
zahvaljujemo. Knjigo zahvale z vtisi staršev bomo
posredovali naknadno.
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OSTALE COVID DONACIJE
Za lažje obvladovanje epidemije COVID so nam v
obdobju od 8. 12. do 31. 12. 2020 prijazno
priskočila na pomoč naslednja podjetja:
-

Vsem omenjenim donatorjem hvala za izkazano
spoštovanje do otrok in nas zaposlenih. »Kdor da,
tudi prejme«.
Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja otroškega
oddelka

SPAR Slovenija nam je za COVID oddelek in UC
podaril božične prigrizke (potice, sokovi, kava)
skupaj z naslednjo voščilnico in zahvalo:
»Spoštovani.
V letošnjem letu se je bolj kot kadarkoli prej
izkazalo, kako pomembno vlogo v družbi imate
zaposleni v naših bolnišnicah. Svoje delo
opravljate plemenito in požrtvovalno, ne glede na
dan in uro, zato se zavedamo, da boste nekateri
na delovnem mestu preživeli tudi božič.
V Sparu Slovenija se vam iskreno zahvaljujemo za
vašo nesebičnost, pogum in vztrajnost, ki jih
izkazujete državljanom in državljankam Slovenije
ter pacientom, ki potrebujejo nujno medicinsko
pomoč zaradi okužbe s COVID-19. Da tudi vam
polepšamo praznične dni in poskrbimo za nekoliko
sladkosti, vam pošiljamo božični prigrizek, s
katerim si privoščite trenutek oddiha.
Najlepša hvala zdravnikom, medicinskim sestram
in medicinskim bratom ter vsem ostalim
zdravstvenim delavcem za izjemno delo!
Vam in vsem vašim želimo veliko zdravja, poguma
in svetlih trenutkov v prihajajočem letu.«
SPAR Slovenija

Anica Hribar, direktorica

Vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo, saj nam
je njihova velikodušna pomoč več kot dobrodošla.
Anica Hribar, direktorica

TRANSPLANTACIJSKA DEJAVNOST V SB
BREŽICE

SPAROVA DONACIJA

V kolektivu SB Brežice se vam od
zahvaljujemo za prejete sladke dobrote.

POMA SVETOVANJE d.o.o. Polšnik – pijača
Smutko 200 komadov in kozmetični izdelki za
osebno nego – oboje za COVID oddelek,
EVROSAD Krško – 10 kartonov jabolk 70 – 80
kg za bolnike in zaposlene,
HODŽIĆ DAVID s.p. Brežice – 130 kg
pomaranč in mandarin.

srca

Presaditev organov in tkiv je metoda zdravljenja,
namenjena ponovni vzpostavitvi nekaterih funkcij
človeškega telesa s prenosom dela telesa
darovalca v telo prejemnika. Proces presaditve je
nerazdružljivo povezan s procesom darovanja
organov, kjer darovalec za časa življenja ali po
smrti daruje del telesa za namen presaditve.
V Sloveniji od organov lahko darujemo srce, pljuča,
jetra, ledvice in trebušno slinavko. Tkiva in celice, ki
se lahko darujejo, so roženica, koža, kosti,
hrustanec, vezi, ligamenti, krvotvorne matične
celice, krvne celice, srčne zaklopke in žile.
Splošna bolnišnica Brežice se je donorskemu
programu Slovenija transplant uradno pridružila
leta 2018, sama sem se začela z donorskim
programom ukvarjati leta 2019.
Ko odkrijemo MMD (možnega mrtvega darovalca)
je potrebno vzdrževanje , skrben pogovor s svojci,
diagnostika stanja tkiv in organov in nazadnje
priprava mrtvega darovalca za odvzem. V naši
bolnišnici v primeru odkritega MMD delujemo hitro
in usklajeno osebje CIT-a in anestezije,
radiološkega oddelka, laboratorija in v sodelovanju
s koordinatorji Slovenija transplant-a smo od leta
2019 odkrili že drugega donorja in izvedli odvzem
tkiv in organov.
Darovanje in presaditev organov, tkiv in celic temelji
na načelih prostovoljnosti, neplačanosti, altruizma,
strokovnosti, učinkovitosti, etičnosti in preglednosti.
Sodobna medicina sprejema možgansko smrt kot
smrt posameznika, ki je opredeljena kot dokončno
in nepovratno prenehanje delovanja celotnih
8

možganov (obeh hemisfer in možganskega debla).
Ob tem se delovanje srca, obtočil in dihanje
vzdržuje umetno. Možganska smrt nastopi kot
posledica prenehanja krvnega pretoka skozi
možgane ali dolgotrajnega pomanjkanja preskrbe
možganov s kisikom. Vzrok so največkrat
možganske krvavitve, hujše poškodbe možganov,
možganska kap, maligni znotraj lobanjski tumorji in
ishemična prizadetost možganov.
Način ugotavljanja možganske smrti je določen s
Pravilnikom o medicinskih merilih, načinu in
postopku ugotavljanja možganske smrti ter sestavi
komisije za ugotavljanje možganske smrti. Pravilnik
določa sestavo komisije specialistov in klinične
teste, ki morajo biti izvedeni za postavitev
diagnoze. Za dokončno postavitev diagnoze
možganske smrti mora biti v večini primerov
izvedena tudi ena od dopolnilnih preiskav za dokaz
zaustavitve znotraj lobanjskega pretoka (EEG,
perfuzijska
scintigrafija,
CT
angiografija,
transkranialni UZ).

POHVALE IN ZAHVALE
ZAHVALA BOLNIŠNICI BREŽICE
Dijaki 1. c z razredničarko se v imenu Gimnazije
Brežice, vseh naših prijateljev, staršev in starih
staršev zahvaljujemo zdravnikom, medicinskim
sestram, reševalcem in vsem ostalim, ki na kakršen
koli način dajete vse od sebe, da mi ostajamo
zdravi. Z zbirko fotografij naših izdelkov vam
izkazujemo našo podporo in zahvalo za vašo
predanost. Zahvala je v prilogi tega glasila.
Nataša Šekoranja
Brežice

Špiler,

prof.,

Gimnazija

AKCIJA MISLIM NATE UČENCEV OŠ CERKLJE
OB KRKI
Spoštovani.

Darovanje po možganski smrti lahko poteka samo,
kadar je bila možganska smrt nedvoumno
dokazana. Za darovanje organov in tkiv po smrti je
potrebno predhodno pridobiti soglasje darovalca
samega, ki ga v zakonsko določeni obliki poda še
za časa življenja, ali soglasje njegovih svojcev po
dokazani možganski smrti. Darovanje organov se
izvaja kot operacija, za opravljanje katere morajo
biti zagotovljeni enaki pogoji kot za ostale operacije.
Opazen znak po darovanju organov je le kirurški
rez. Celoten proces darovanja se izvaja s
spoštovanjem in ohranjanjem darovalčevega
dostojanstva in dostojanstva družine umrlega.
Ni lahka odločitev za darovanje organov po smrti
ljubljene osebe in na tem mestu je prav, da se
zahvalim svojcem umrlih darovalcev, ki so se ob
svoji družinski tragediji, žalovanju navkljub odločili
za to plemenito in humano dejanje.
Iz vodstva Zavoda RS za presaditve organov in tkiv
Slovenija transplant sem prejela zahvalo za naš
trud ob zadnjem umrlem darovalcu in tudi v svojem
imenu bi se rada zahvalila vsem sodelavkam in
sodelavcem
CIT-a
in
anestezije,
osebju
radiološkega oddelka, laboratorija in operacijske za
opravljeno delo in trud ob tem plemenitem dejanju.

V mesecu decembru smo izpeljali akcijo MISLIM
NATE, kjer smo pisali pisma hvaležnosti
zdravstvenim delavcem. Zamisel smo preselili tudi
med razrednike od 1. do 9. razreda OŠ Cerklje ob
Krki ter tako spodbudili starše in otroke, da se
priključijo akciji. Velikokrat razmišljamo le o stvareh,
ki so povezane z nami. Tokrat smo želeli pomisliti
na drugega - na tiste, ki so trenutno v zelo težki
situaciji ter izpostavljeni nevarnostim, ki so za nas
nepredstavljive.
Pisma, ki smo jih prejemali, so izkazovala
ustvarjalnost otrok in čut za sočloveka.
Pisma smo Vam predali v sredo, 23. decembra
2020, tukaj pa smo ustvarili tudi padlet, kjer si jih
lahko pogledate in preberete:
https://inovativnasola.padlet.org/mojcasterk11/7cysd6uqz4frgm
6g
Želimo Vam mirne, sproščujoče praznike in ŽIVO v
letu 2021.
Andreja Ninković, spec. šolska svetovalna
delavka in Mojca Šterk, učiteljica – OŠ Cerklje
ob Krki

Literatura: www.slovenija-transplant.si
Nataša Pirc, dr. med., spec anesteziologije in
reanimatologije, bolnišnični koordinator za
transplantacijo
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ČESTITKA ZA NOVO LETO 2021

ZAHVALA COVID ODDELKU

Spoštovana direktorica.

Spoštovana gospa direktorica.

Vam in vsem vašim sodelavcem želim v novem letu
2021 obilo uspehov! Želim vam uspešne
zdravniške posege, izjemno uspešno negovanje
bolnikov in vse tisto uspešno, kar tudi sami želite!
Vsem vam in nam pa želim, da bi se čim prej in čim
bolj uspešno rešili tega nadležnega virusa.

V nedeljo, 29. novembra je pri vas, na covid
oddelku II umrla moja mama Pavla Selič. Pripeljali
so jo iz Trubarjevega doma v Loki pri Radečah.

Posebej pa se želim spomniti vsaj nekaterih tvojih
sodelavcev: dr. Poharja, dr. Senice, dr. Vučkovića,
dr. Orožnove, dr. Horvatove, dr. Tomšeta.
Mimo nepozabnih sester pa sploh ne morem:
Gordane Mirt – v njej kot glavni sestri vidim vse
ostale, a mimo Sonje, Tjaše, Špele ne gre!
Preprosto ne morem!
Prosim vas, posebej čestitajte novo leto 2021
celotnemu osebju kuhinje!
Vse dobro in uspešno v novem letu 2021!
Ciril Kolešnik

VSEM ZAPOSLENIM SPLOŠNE BOLNIŠNICE
BREŽICE
Iskreno se Vam zahvaljujem in Vam izrekam
iskrene čestitke, za Vaše požrtvovalno delo in trud,
ki ga v teh težkih razmerah vlagate v to, da vsi
pacienti s COVID boleznijo, kateri so žal primorani
ostati v bolnišnici, z Vašo pomočjo ozdravijo. Samo
z Vašo pomočjo bomo premagali to težko situacijo,
v kateri smo se znašli.
Hvala še enkrat in pogumno še naprej!
Zala Mladkovič, 5. A

Spoštovani kolektiv SB Brežice.
Hvala vam za vso pomoč. Ostanite zdravi. Lepo
praznujte!
S hvaležnostjo vaš
Jože Faust

Mama ni umrla zaradi covida, čeprav je bila
okužena, umrla je zaradi popuščanja srca,
posledično pa pljučnice in odpovedi organov. A
uradno je bil covid in tak je bil tudi protokol slovesa,
čeprav na koncu sploh ni važen vzrok, moje mame
žal ni več. Skoraj tri tedne se je zdravila pri vas,
obiskati je žal nismo smeli, tako kot že dva meseca
prej v domu nismo mogli do nje.
Ves ta čas, ko je bila pri vas, sem bila v stalnem,
vsakodnevnem stiku z vašimi zdravniki in sestrami
na oddelku. Zaradi nepotrebnega podvajanja smo
se v družini dogovorili, da so stiki potekali preko
mene.
V svojem imenu in v imenu družine se želim
zahvaliti
vsem
zdravnikom
in
ostalemu
medicinskemu osebju na oddelku za njihov odnos
do nas svojcev.
Telefon pri njih ni nikoli zvonil v prazno, osebje se
je vedno prijazno odzvalo na klic, prav tako pa so
bili vsi zdravniki, s katerimi sem v tistih dneh
govorila, izjemno prijazni, sočutni in empatični.
Odgovarjali so na moja vprašanja, ki so bila včasih
na meji obupa, niso skrivali resnice, da je mamino
stanje resno, a vedno je bil na koncu stavek:
"Lahko pa se tudi obrne na boljše." To so na videz
naivne besede, ki pa svojcem, ki ne moremo do
naših dragih, res veliko pomenijo. Pogosto se je
zgodilo, da me je zdravnik poklical nazaj, če med
uradno določenim časom za informacije ni bil
dosegljiv. Žal ne vem imen vseh, s katerimi sem bila
v vsem tem času v stiku, posebej pa se želim
zahvaliti zdravniku Saši Dimitrijeviću (upam, da
sem si prav zapomnila ime), on je bil najpogosteje
moj res potrpežljiv in izčrpen sogovornik.
Žal ne vem, kaj se je v resnici dogajalo z mamo,
lahko si le predstavljam, kako težko ji je bilo v njej
neznanem okolju med povsem zakritim osebjem,
zato so mi bile zdravnikove besede edina vez z njo
(potem, ko sama ni mogla več dvigovati telefona).
Tudi medicinsko osebje je nekajkrat na mojo
prošnjo mami v roko dalo telefon, da sem jo lahko
poklicala in z njo spregovorila nekaj besed. Želim
poudariti, da je sočutna gesta in prijazna beseda
zdravstvenega osebja v teh nenormalnih razmerah,
ko naši starši umirajo daleč od nas, za nas
svojce res izjemno pomembna. Zelo dobro pa
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seveda razumemo, da so tudi sami pod izjemnimi
obremenitvami.
Prosim vas, da osebju omenjenega oddelka
prenesete našo res iskreno zahvalo. Hkrati tudi
vam kot direktorici priznanje za vaše zaposlene.
Jožica Selič Hribar

POHVALA RADIOLOŠKEMU ODDELKU
Pozdravljeni
24. 12. 2020 je moja mami Marija Vrščaj
potrebovala pregled in RTG slikanje prsnega koša.
Že ob prihodu je bila deležna prijaznega odnosa, še
posebej pa je bila prijazna zaposlena na rentgenu,
ki je mami pomagala pri slačenju in oblačenju.
Mami je namreč Parkinsonova bolnica in se ji roke
močno tresejo. Zaposlena je prepoznala mamino
stisko in ji pomagala, bila zelo prijazna in sočutna.
Mami je to zelo polepšalo izkušnjo, nam, njenim
otrokom pa še bolj. V teh časih, ko še poslušamo
takšne in drugačne novice, zgodbe in zgodbice o
odnosu zdravstvenega osebja, se mi zdi
pomembno, da se zaposlene pohvali. Hvala, da vas
lahko pohvalim že drugič. Prvič lansko leto, ko sem
bila pri vas na zdravljenju zaradi akutnega vnetja
slinavke in so bili vsi zaposleni odlični, in spet
danes, ko me je mami že drugič v enem dnevu
prosila, naj napišem pohvalo, ker so bili zaposleni,
ki so jo sprejeli, res prijazni.

Po dolgem času se je »fit frajlicam« in malem psu
zopet pridružil kavalir. Pot je bila blatna, zato smo
se podali proti Žejnemu po drugi poti, nato pa po
belih pikah naprej. Tik pred kočo smo nabrali lepih
smrekovih vej in malo smrečico, da smo lahko lepo
okrasili zavetišče. Končno smo prišli na vrh. Po
požirku „kratkega“ smo si razdelili delo, eni so
krasili notranjost, eni krasili zunanjost, eni pa kurili,
da smo lahko spekli jeger kot se za Cirnik spodobi.
Ker smo dobro uigrana ekipa, smo bili približno
istočasno gotovi, tako da se je miza šibila pod
dobrotami, ki so kot po navadi vsebovale vse.
Dobre volje smo se podali v dolino in seveda
načrtovali nove podvige, v upanju, da jih bomo
lahko uresničili.
Se vidimo
Mija Novak

Hvala, res hvala za odnos in delo vaših sodelavcev.
Hvala, da znajo prepoznati stisko in nebogljenost
bolnikov, hvala za njihovo sočutje in strokovnost.
Hvala.
Vam in vsem vašim sodelavcem želim čim lepše in
mirnejše praznike, v letu, ki prihaja, pa mir,
ravnovesje in vrnitev na stare tire ter čim manj
stresa, osebno pa veliko zadovoljstva in predvsem
zdravja.
Lep pozdrav
Mojca Matkovič

TRADICIONALNI POHOD NA CIRNIK

URNIK POHODOV
V primeru ugodne epidemiološke slike in
sproščenih ukrepov bo v mesecu marcu izlet
izjemoma prvo soboto v mesecu, saj se bomo
pridružili Planinskemu društvu Brežice in
skupaj odkrivali lepote Krasa.
Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam« ter
dan preživite v dobri družbi in lepi naravi.

Končno smo dočakale zadnji izlet v letu, ki nam je
z izbruhom epidemije pošteno spremenilo način
življenja. Kot je že nekaj let navada, smo se podali
na Cirnik, da zavetišče novoletno okrasimo.
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SMEH JE POL ZDRAVJA

***SPECIALIZACIJE***
Specialistične izpite so opravili naslednji
zdravniki:
IGOR Đarmati, dr. med, specialist intenzivne
medicine
MATIC ŽUPANIČ, dr. med., specialist
ortopedske in splošne kirurgije
MAJA ANASTASOVA, dr. med., specialist
interne medicine
ČESTITAMO!

Vir: Spletna pošta
ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK

KADROVSKE SPREMEMBE

Sklenitev delovnega razmerja:
- GRAMC Lara (7. 12. 2020),
- GRBAVEC Nino (7. 12. 2020),
- HADŽIMUJIĆ Ediba (11. 12. 2020).
Prenehanje delovnega razmerja:
- AMON Nataša (11. 12. 2020),
- GRADEČAK Mateja (11. 12. 2020),
- IMPERL Klavdija (23. 12. 2020),
- TOMANIĆ Zoran, bolničar v urgentni in
operacijski dejavnosti – upokojitev (23. 12.
2020),
- ŽNIDERŠIČ Biserka – JD (31. 12. 2020),
- MEŠIČEK Marko – JD (31. 12. 2020),
- ILJAŠ Mojca (31. 12. 2020).



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

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! 

Stanje kadra na dan 31. 12. 2020: 369 zaposlenih.
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 11. 2020 je
znašalo 355,67, od tega 345,67 rednega dela, 4
pripravniki in 6 javnih del.

***JUBILEJNE NAGRADE***
V mesecu decembru je za 40 let delovne dobe
pri delodajalcih v javnem sektorju prejela
jubilejno nagrado:
GLOGOVŠEK METKA, DMS
Za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju je prejel jubilejno nagrado:
ĐARMATI IGOR, dr. med., specialist intenzivne
medicine
ČESTITAMO!
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