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Na oddelku fizioterapije smo v mesecu 
novembru pridobili nov kombiniran aparat, 
ki nam omogoča veliko izbiro terapevtskih 

programov. Vrednost aparata je 3.69�,�7 evrov 
bruto z DDV. Aparat je kombinacija elektroterapije in 
terapevtskega ultrazvoka, zagotavlja pa tudi izvajanje 
dveh terapij hkrati. Aparat omogoča tudi vnašanje 
zdravila preko ultrazvoka. Ob možnostih izvajanja 
terapije nam ponuja tudi nekaj drugih možnosti. 
Terapijo lahko izvajamo s pomočjo indikacijske liste 
ali s priklicom programa iz spomina. Tudi neposredno 
lahko izberemo želeno obliko električnega toka. 
Prednost aparata je pestra izbira diagnostičnih 
programov - približno �50 različnih diagnoz. Izbira 
elektroterapije je široka in nudi vse oblike tokov za 
akutna in kronična stanja, kakor tudi iontoforezo 
– oblika terapije, s katero vnašamo zdravilo na mesto 
bolečine. Slednja se izvaja po naročilu zdravnika in 
s pomočjo zdravila, ki ga s seboj prinese bolnik. Z 
novim aparatom smo pridobili veliko, saj je enostaven 
za uporabo in ponuja veliko možnosti, ki jih lahko 
ponudimo našim bolnikom pri lajšanju bolečin. 

Gordana Jarabek ,vodja fizioterapije

NOV APARAT ZA ELEKTROTERAPIJO    
              NA FIZIOTERAPIJI

Izbranih pet zaposlenih je vloge oddalo pravočasno, 
izpolnjevali so pogoje internega natečaja t.j. sklenitev 
delovnega razmerja za nedoločen čas in vpis v 

zaključni letnik programa izobraževanja za pridobitev 
formalne stopnje izobrazbe v študijskem letu 2008/2009 
ter prejeli najvišje število točk po vnaprej določenih 
merilih, in sicer izkazani potrebi zavoda, delovni dobi v 
zavodu in oceni neposrednega vodje o izobraževanju in 
usposabljanju.

Med izbranimi so štiri uslužbenke, ki zaključujejo 
izobraževanje na dodiplomski ravni, eden uslužbenec 
pa zaključuje podiplomski doktorski študij na 
ljubljanski Medicinski fakulteti s področja ginekologije 
in porodništva. Uslužbenke na dodiplomski ravni se 
izobražujejo v okviru mariborske Fakultete za zdravstvene 
vede, Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani ter Fakultete za 
organizacijske vede.  

Na podlagi v minulih letih sklenjenih pogodb o 
izobraževanju pa bolnišnica sofinancira izobraževanje 
štirim zaposlenim, in sicer enemu uslužbencu 
podiplomski študij na ljubljanski Ekonomski fakulteti ter 
trem uslužbenkam s področja zdravstvene nege.

Poleg tega Bolnišnica Brežice sofinancira izobraževanje 
še dveh uslužbenk s področja fizioterapije, saj se je v času 

BOLNIšNIcA BREžIcE SKRBI ZA 
IZOBRAžEVANJE IN USPOSABLJANJE

foto: arhiv bolnišnice

Splošna bolnišnica Brežice je na podlagi decembra 
objavljenega internega natečaja – na katerega je 
prispelo �2 prošenj -  izbrala pet zaposlenih, ki jim bo 
sofinancirala šolanje, poleg tega pa bodo upravičeni tudi 
do plačane odsotnosti z dela za pripravo in opravljanje 
študijskih obveznosti. Zavod bo omenjenim uslužbencem 
sofinanciral šolanje v skupni višini pet tisoč evrov. 
Omenjeni natečaj je bil izveden v skladu z novembra 
sprejetim Pravilnikom o izobraževanju zaposlenih v 
Splošni bolnišnici Brežice.
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T ežišče simpozija je bilo posvečeno diagnostično 
terapevtskim postopkom pri bolniku z razsejanim 
rakom debelega črevesa in danke. Lansko leto 

(2007) smo v Sloveniji beležili �400 novih bolnikov z 
rakom debelega črevesa in danke. žal je pri skoraj tretjini 
bolnikov ob diagnozi primarnega tumorja bolezen že v 
razsejani fazi. Najpogosteje gre za razsejanost v jetrih, 
pljučih in po potrebušnici. Nova spoznanja s področja 
fiziologije regeneracije jetrnega tkiva po resekcijah, 
izboljšane operativne tehnike, dobra pooperativna 
intenzivna nega in ustrezno vodenje teh bolnikov po 
operaciji so v zadnjih �5 letih s kirurškega vidika odprla 
nove možnosti zdravljenja bolnikov z metastazami na 

2�. novembra 2008 je v Mariboru potekal simpozij z 
mednarodno udeležbo – �. Mariborski onkološki dan

1. MARIBORSKI ONKOLOšKI DAN

Na seminar z učnimi delavnicami na temo 
»Obravnava bolnika v ambulanti za srčno 
popuščanje« so bili vabljeni le tisti udeleženci, ki 

so se že v preteklosti udeležili seminarjev na to temo. Iz 
naše bolnišnice sva se seminarja udeležili Janja Kunšek 
in Helena Hostar. Seminar je potekal na sedežu podjetja 
Roche, ki je bil tudi sponzor seminarja, v sodelovanju z 
Združenjem kardiologov Slovenije – delovna skupina za 
srčno popuščanje.

Na seminarju je bilo podanih veliko uporabnih informacij o 
vodenju in zdravstveni vzgoji bolnikov s kroničnim srčnim 
popuščanjem. Predstavnika Bolnišnice Slovenj Gradec 
in UKc Maribor sta predstavila računalniški program za 
ambulantno vodenje teh bolnikov. 

OBRAVNAVA BOLNIKA V AMBULANTI
                      ZA SRČNO POPUšČANJE

njunega službovanja spremenil sistem izobraževanja. 
Temu ustrezno se je tudi v aktu o sistemizaciji povišala 
zahtevana raven izobrazbe za opravljanje dela z 
omenjenega področja.

še trem svojim uslužbencem pa bolnišnica sofinancira 
pedagoško-andragoško izobraževanje na Filozofski 
fakulteti za izvajanje aktivnosti učnega zavoda za izvajanje 
praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega 
izobraževanja programa tehnik zdravstvene nege in 
srednjega poklicnega izobraževalnega programa bolničar-
negovalec ter študentov visokošolskega strokovnega 
programa zdravstvena nega in univerzitetnega študijskega 
programa medicina.

Poleg že zaposlenih pa bolnišnica Brežice skrbi tudi za 
njene bodoče kadre. Tako v okviru Posavske regijske 
štipendijske sheme bolnišnica sofinancira študij šestim 
študentom Medicinske fakultete.

jetrih, pljučih in na potrebušnici. Umrljivost po operacijah 
je nizka, delež bolnikov z dolgoročnim preživetjem pa 
se veča. Vendar pa to velja le za bolnike, pri katerih je 
obolenje kirurško odstranljivo. Za bolnike, pri katerih 
obolenje ni kirurško odstranljivo, so v zadnjem času na 
voljo vedno učinkovitejša zdravila, ki značilno podaljšajo 
preživetje več kot 60% bolnikov. Pri �0-20% takšnih 
bolnikov je celo moč pričakovati, da bodo zasevki postali 
kirurško odstranljivi. S tem  je tej skupini bolnikov dana 
možnost za preživetje.

Čeprav si želimo pri zdravljenju rakavih bolnikov doseči 
popolno ozdravitev, to pri mnogih bolnikih ni mogoče. 
Bolnikom, pri katerih dolgoročno nismo uspeli doseči 
stanja brez raka, moramo zagotavljati čim daljše 
preživetje.

Asist.dr. Pero Zanchi, dr. med., spec. kirurg

Maribor; foto: spletna stran MO Maribor
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji 
in transfuziologiji je 27. novembra pripravila 9. 

Simpozij pod naslovom »Medicinske sestre spremljamo 
novosti na področju temeljnih postopkov oživljanja« -
TPO, katerega smo se udeležile tudi medicinske sestre iz 
oddelka za anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno 
zdravljenje SB Brežice. 

Simpozij je bil razdeljen na tri sklope. Prvi je bil vezan na 
notranje vidike TPO, kjer smo ponovile splošne algoritme 
TPO za odrasle in otroke. Izpostavljen je bil pomen t.i. 
»debrifinga«, kjer celotni tim analizira izvedbo posamezne 
reanimacije. 

Drugi sklop je zajemal zunanje vidike TPO, kjer smo se 
srečali z etičnimi načeli, kršitvami ali dilemami, ki se 
pojavljajo ob samem delu. Zelo pomembno je, da se ob 

NOVOSTI NA PODROČJU TEMELJNIH 
                     POSTOPKOV OžIVLJANJA

Izobraževanje se je nadaljevalo v okviru učnih delavnic, 
kjer so bili predstavljeni klinični primeri. Seznanili smo 
se, kako ukrepati pri bolniku ob določenih situacijah pri 
poslabšanju bolezni, kako titrirati zdravilo, kdaj bolnika 
ponovno naročiti na ambulantni pregled in v katerih 
primerih se z bolnikom konzultiramo le po telefonu.

Srčno popuščanje se pojavi pri vsakem srčnem bolniku, 
vendar je najpogostejše pri starejših bolnikih.  Gre torej 
za zelo razširjeno bolezen, ki resno spremeni kakovost 
življenja teh bolnikov. Zato je zelo pomembno, kako so 
ti bolniki vodeni in kakšno je sodelovanje zdravstvenih 
delavcev z njimi.

Helena Hostar, glavna medicinska sestra internega 
oddelka

delu vedno in nenehno sprašujemo ali upoštevamo etična 
načela in ali sploh zaznavamo etično dilemo. 

V tretjem sklopu smo teoretično znanje nadgradile v 
učnih delavnicah, ki so potekale na temo uporabe in 
vloge avtomatskega defibrilatorja pri TPO, TPO otroka in 
oskrbe dihalne poti. Posebno zanimiva je bila delavnica 
o pristopu k sami reanimaciji, kjer smo s simulacijami 
vzpostavljali različna zdravstvena stanja. 

Zavedamo se pomena nenehnega obnavljanja teoretičnega 
in praktičnega znanja s strokovnega področja, ki ga 
potrebujemo na vseh naših delovnih mestih, zato so 
tovrstna izobraževanja zelo dobrodošla.

Janja Kunšek, DMS, Oddelek za anesteziologijo, 
reanimatologijo in intenzivno zdravljenje

AO TEČAJ
49. AO tečaj z naslovom “Principi operativne oskrbe 
zlomov za operacijsko osebje” je potekal  od �.- 3. oktobra 
v Ljubljani. 

Slovenija je ena izmed držav z najdaljšo AO 
tradicijo, saj ima že 40 let urejeno izobraževanje 
od osnovne do najzahtevnejše ravni, uporabljajo 

se preizkušene in standardizirane operativne tehnike ter 
najmodernejši vsadki, prav tako pa sam tečaj nudi aktivni 
stik z vrhunsko skeletno kirurgijo v svetu. 

Slovenski AO tečaj je bil namenjen kirurgom in 
inštrumentarkam. 

Obsegal je teoretični in praktični del z osnovnimi in 
specialnimi znanji osteosinteze z vrhunskimi domačimi 
in tujimi predavatelji, zahteval je aktivno udeležbo v 
razpravah, omogočil nam je izmenjavo izkušenj, postregel 

Ljubljana; foto: spletna stran MO Ljubljana
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ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK

�. januar – Svetovni dan miru
3�. januar – Dan brez cigarete

Novo zaposleni uslužbenci:
• Sonja Arnšek, dr. med., sekundarij, delovno   
 razmerje za določen čas,
• Tadeja Ogorelc, DMS, pripravnica, delovno razmerje  
 za določen čas,
• Kristina Radanović, ZT, pripravnica, delovno razmerje  
 za določen čas,
• Tanja Racman, ZT, pripravnica, delovno razmerje za  
 določen čas,
• Nataša Kocić Milošević, ZT, delovno razmerje za  
 določen čas.

Prenehanje delovnega razmerja: 
• Anica Ocvirk in Stelita Robek, ZT, prenehanje   
 pripravništva,
• Breda Jagrič, računovodja, upokojitev,prenehanje  
 delovnega razmerja za nedoločen čas,
• Vida Vintar, strežnica, prenehanje delovnega   
 razmerja za določen čas,
• Franc Drobnič, dr. med., strokovni direktor,   
 upokojitev, prenehanje delovnega razmerja za   
 nedoločen čas,
• Nataša Požar, dr. med., prenehanje delovnega   
 razmerja za nedoločen čas,
• Ana Lapuh, Ana Ilić, Anita Umek, potek javnih del.

število delavcev na dan 30.��.2008 je bilo 29�, od tega 2 
zdravnika sekundarija, �5 pripravnikov zdravstvene smeri 
in 3 delavci na javnih delih.

nam je z najnovejšimi smernicami v travmatološki 
kirurgiji, sterilizaciji, inštrumentiranju. Praktični del je bil 
namenjen prikazu novih operativnih tehnik na kosteh iz 
umetnih materialov.

Kirurg med operacijo pričakuje, da bo v pravem trenutku 
dobil potrebne, primerne in pravilno pripravljene kirurške 
inštrumente, ki morajo biti tudi pravilno vzdrževani in 
shranjeni. Le tako lahko operacija teče nemoteno, zato 
pa so potrebne organiziranost, etika in strokovnost 
operacijskega osebja. Sam tečaj je osnova za delo vsake 
inštrumentarke, ki je strokovnjak na svojem področju in 
je nezamenljiv del uspešne kirurške ekipe.

Tadeja Lesnika, diplomirana medicinska sestra- 
operacijska medicinska sestra

KADROVSKE ZADEVE

foto: arhiv bolnišnice

Na podlagi v mesecu novembru izvedenega internega 
natečaja za najbolj motiviranega, zavzetega in zavodu 
pripadnega delavca, najbolj inovativnega delavca ter 
delavca, ki ohranja dobre odnose s sodelavci je prispelo 
33 glasovnic.

Največje število točk so prejeli naslednji zaposleni:
�) NAJBOLJ MOTIVIRAN, ZAVZET IN ZAVODU PRIPADEN  
 DELAVEc: Milena Srpčič
2) NAJBOLJ INOVATIVEN DELAVEc: Jože Jazbec
3) DELAVEc, KI OHRANJA DOBRE ODNOSE S 
 SODELAVcI: Nada Opravž

Vsak zmagovalec natečaja prejme denarno nagrado v 
višini �00 eurov bruto, ki mu bo izplačana pri plači za 
mesec december 2008.

Čestitamo!

Na prednovoletno srečanje sta uslužbence internega 
oddelka in vodstvo bolnišnice povabili predstojnica 
internega oddelka Milena Strašek, dr.med. in glavna 
medicinska sestra oddelka Helena Hostar.

število delavcev iz ur za mesec november  je znašalo 
255,96 rednega dela,  od tega 2,24 delavcev preko javnih 
del in �5,26 pripravnikov. 


