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M O    JJJJ    E E E E     ZZZZ    DDDD    RRRR    AAAA    VVVV    JJJJ    EEEE    
 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 

 
Številka 2, letnik 7 
 
 

UVELJAVITEV ZDRAVSTVENIH STORITEV 
PACIENTOV IZ DRUGIH DRŽAV ČLANIC EU 

 
6.11.2013 je začel veljati Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ-M (Uradni list 
RS, št. 91/2013), s katerim RS sprejema potrebne 
ukrepe za prenos Direktive 2011/24/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic pacientov 
pri čezmejnem zdravstvenem varstvu 
(Ur.l.št.88/2011,str.45) v nacionalno zakonodajo. 
 
I. ZZVZZ-M ureja predvsem naslednja 

področja: 
 
• upravičenost in višino povračil stroškov za 

čezmejno zdravstveno varstvo: zavarovane 
osebe, ki se odločijo za zdravljenje v drugi državi 
članici EU na lastno željo, so upravičene do 
povračila stroškov samo za zdravstvene storitve, 
ki so pravice iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja v RS. Višina povračila bo omejena 
na cene enakih oziroma primerljivih cen storitev 
v javni zdravstveni mreži v RS, vendar ne več kot 
v višini, do katere je zavarovana oseba 
upravičena v breme OZZ. Povračilo stroškov bo 
zavarovana oseba uveljavljala po povratku, v 
zvezi s povračilom pa ne bo upravičena do vračila 
potnih in drugih stroškov, povezanih s tem.  

• postopek uveljavljanja čezmejnega 
zdravstvenega varstva: postopek je enak kot 
v RS, torej z napotnico za specialistični pregled, 
recept, naročilnica, ipd. 

• predhodna odobritev, kot pogoj za 
povračilo stroškov, 

• uvedba nacionalne kontaktne točke na 
ZZZS, ki bo zagotavljala informacije glede 
»čezmejnega zdravstvenega varstva«. 

 
II. Dolžnost izvajalcev zdravstvene 

dejavnosti glede uveljavljanja 
zdravstvenih storitev pacientov iz 
drugih držav članic EU: 

 
Izvajalci zdravstvene dejavnosti v RS morajo 
pacientom zagotavljati naslednje informacije o: 

• možnostih zdravljenja, ki ga zagotavljajo,  
• čakalnih dobah za posamezno zdravstveno 

storitev ter zagotovljeni kakovosti in varnosti 
zdravstvene dejavnosti, 

• cenah zdravstvenih storitev, ki jih zagotavljajo, in 
pravici do predložitve računa za opravljeno 
zdravstveno storitev,  

• obsegu povračila stroškov zdravljenja, 
• pravicah in postopku uveljavljanja pravic do 

zdravljenja, 
• zavarovanju poklicne odgovornosti zdravstvenih 

delavcev,  
• dovoljenju za opravljanje zdravstvene dejavnosti. 

 
Prav tako morajo izvajalci omogočiti pacientom, 
ki želijo oz. prejmejo čezmejno zdravstveno 
varstvo, dostop na daljavo ali vsaj kopijo 
zdravstvene dokumentacije, niso pa izvajalci 
dolžni le-te zagotoviti v drugem kot slovenskem 
jeziku. 
 

III. Določanje in zaračunavanje cene 
zdravstvenih storitev 

 
Direktiva v nadaljnjem določa, da so izvajalci  
zdravstvene dejavnosti dolžni pacientom iz drugih 
držav članic EU zaračunavati enake cene za 
zdravstvene storitve, kot jih zaračunajo domačim 
pacientom s primerljivim zdravstvenim stanjem ali da 
zaračunajo ceno v skladu z objektivnimi, 
nediskriminatornimi merili, če ni primerljive cene za 
domače paciente. 
 
• Oblikovanje cen za tuje paciente v javni  

zdravstveni mreži 
Izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo za tuje 
paciente uporabiti obstoječe cene, ki jih 
zaračunavajo domačim pacientom v okviru 
nacionalne javne sheme. Če cena ni primerljiva, 
mora izvajalec zdravstvene dejavnosti to dokazati in 
uporabiti ceno v skladu z objektivnimi, 
nediskriminatornimi merili. Če cena ni določena v 
okviru nacionalne javne sheme, mora izvajalec 
zdravstvene dejavnosti uporabiti ceno v skladu z 
objektivnimi, nediskriminatornimi merili. 
Ne glede na metodo oblikovanja cen Direktiva 
določa, da stroške čezmejnega zdravstvenega 
varstva povrne ali neposredno plača matična država 
do višine stroškov, ki bi jih prevzela matična država, 
če bi bilo zdravstveno varstvo zagotovljeno na 
njenem ozemlju, ne da bi prekoračili dejanske 
stroške prejetega zdravstvenega varstva.  
 

• Oblikovanje cen v za tuje paciente v 
okviru samoplačniškega sistema 

Cene samoplačniških storitev (zdravil, medicinskih 
pripomočkov, …) posamezni izvajalci uredijo s ceniki, 
pri čemer ne sme priti do cenovne diskriminacije 
pacientov iz drugih držav članic. 
 
Pri ZZZS je vzpostavljena tudi nacionalna kontaktna 
točka (www.nkt-z.si), ki med drugimi objavlja tudi 
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podatke o izvajalcih zdravstvene dejavnosti, da bodo 
lahko z njimi seznanjeni tudi pacienti iz drugih držav 
članic EU, ki se bodo odločili za zdravljenje pri nas. 
Ministrstvo za zdravje 
 
PREGLED VKLJUČITVE SPLOŠNE BOLNIŠNICE 

BREŽICE V PROJEKT WHO-HPH 
 
Pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije je 
bila leta 1990 ustanovljena Mednarodna mreža za 
promocijo zdravja v bolnišnicah (Health Promotion 
Hospitals – HPH), ki danes povezuje več kot 850 
bolnišnic iz 40 držav sveta. Oba kolaborativna centra 
na Dunaju in Kopenhagnu zagotavljata vključenim 
bolnišnicam stalno strokovno podporo. V okviru 
sodelovanja se bolnišnice vključujejo v različne 
raziskave. Splošna bolnišnica Brežice je trenutno 
vključena v randomizirano raziskavo, ki bo trajala tri 
leta.  
Ključni namen raziskave je preverjanje 
uveljavljanja načel in aktivnosti klinične 
promocije zdravja v bolnišnicah.  
 
Kratek pregled poteka raziskave 
Komisija za medicinsko etiko Slovenije je dne 15. 3. 
2013 izdala dovoljenje za pričetek raziskave v 
Sloveniji. SB Brežice je bila razvrščena v 
intervencijsko skupino, čemur je sledil zajem 
podatkov za namen podaje ocene izhodiščnega 
stanja in pripravo akcijskega načrta.  
Zajemali smo podatke: 
- o dejavnikih tveganja in aktivnostih promocije 

zdravja v bolnišnici, 
- o zdravju in z zdravjem povezani kakovosti 

življenja med pacienti in zdravstvenim osebjem, 
- o delovanju sistema vodenja kakovosti 

bolnišničnega oddelka na področju klinične 
promocije zdravja.  

 
Prve ugotovitve  
Zbrani podatki iz opazovanih 50 primerov 
zdravstvenih dokumentacij pacientov so nam bili 
osnova za pripravo okvirnega akcijskega načrta. Ob 
pregledu zdravstvene dokumentacije in vnosu 
podatkov smo ugotovili nekatere pomembne 
izstopajoče pomanjkljivosti kot sledijo: 
- pri posameznih pacientih niso znani 

podatki o njihovi telesni teži in višini, ki so 
osnova za izračun indeksa telesne mase, 
podatki so bili zapisani le pri 7 pacientih, 

- v vseh opazovanih dokumentacijah ni 
nikjer zapisanih podatkov o meritvah 
obsega pasu pacientov,  

- iz zdravstvene dokumentacije v večini 
primerov ni jasen vpliv socialnega statusa 
pacientov kot enega od rizičnih faktorjev,  

- samo v 2 primerih je bilo razvidno, ali 
religioznost  pacientov nakazuje posebno 
pozornost ali specifični dietni režim,   

- v dokumentaciji so nepopolno zapisani 
podatki o škodljivih razvadah pacientov, 

- samo v 1 primeru je iz opazovane 
dokumentacije razvidna ocena psiho – 
socialnega statusa.    

 
V izdelavi je dokončen akcijski načrt. Pri pripravi 
okvirnega akcijskega načrta smo upoštevali 
izstopajoče pomanjkljivosti, ki jih želimo dokončno 
odpraviti najkasneje do marca 2014. V okviru 
priprave načrta smo se odločili za določene ukrepe, 
ki so že v izvajanju: prenova in dopolnitev obstoječe 
zdravstvene dokumentacije, uvedba polne procesne 
metode ZN na ravni internega oddelka in bolnišnice, 
ukrepi doslednega beleženja podatkov.  
 
Uvajanje klinične promocije zdravja v Splošni 
bolnišnici Brežice bo učinkovito s pomočjo 
uslužbencev, ki naj bi tudi s svojim zgledom 
motivirali paciente k spremembam življenjskega stila 
in opustitvi škodljivih razvad, med katere na primer 
sodi tudi kajenje.  
Robert Sotler 
 

POVZETEK SESTANKA KOMISIJE ZA 
IZOBRAŽEVANJE V JZZ SB BREŽICE 

 
Komisija za izobraževanje v JZZ SB Brežice, pod 
vodstvom predsednice Milene Strašek, dr. med., 
spec. internist, strokovne direktorice, se je sestala 
23.1.2014 z namenom priprave načrta izobraževanj 
za leto 2014. Ugotovljeno je bilo, da vsi niso 
upoštevali navodil za pripravo predlogov. Vljudno 
pozivamo vse neposredne vodje, v kolikor tega še 
niso storili, da podajo ustrezne predloge do 
14.2.2014 in jih posredujejo Robertu Sotlerju, ki bo 
pripravil letni program izobraževanj.  
Člani komisije so razpravljali o odprtih vprašanjih v 
zvezi z izobraževanji in podali naslednje 
usmeritve:  
- v letu 2014 je potrebno razširiti nabor uporabnih 
izobraževalnih dogodkov, ki bi se izvajali v zavodu z 
notranjimi in zunanjimi predavatelji; 
- uslužbenci, ki so se udeležili izobraževanj z 
odobritvijo zavoda, so dolžni potnemu nalogu priložiti 
finančno potrdilo o usposabljanju. Potrdila posreduje 
računovodska služba Robertu Sotlerju, ki vodi 
centralno evidenco izobraževanj vseh uslužbencev; 
- uslužbenci, ki so se udeležili izobraževanja v 
lastnem interesu, naj kopijo potrdila posredujejo 
Robertu Sotlerju s pomočjo interne pošte; 
- kljub posredovanju potrdil naj si uslužbenci vodijo 
lastno evidenco izobraževanj; 
- podano je bilo priporočilo, da se na izobraževalnih 
dogodkih v zavodu, kjer se načrtuje pogostitev,  le to 
naroča v bolnišnični kuhinji.    
 
Na sestanku so bili podani naslednji sklepi:  
1. Enotno evidenco izobraževanj uslužbencev 

ureja Robert Sotler. Uslužbenci so dolžni k 
potnim nalogom priložiti potrdila o udeležbi na 
izobraževanjih.  

Skrbniki evidence prisotnosti uslužbencev so dolžni 
dosledno urejati evidenco prisotnosti na 
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izobraževanjih, vključno z izobraževanji v prostorih 
bolnišnice kot sledi: 
- med delovnim časom je potrebno vnesti šifro VD: 

IZO oziroma za zdravnike IZOZ, 
- ko se uslužbenci udeležijo zgolj izobraževanja 

(tistega dne niso prisotni na DM),  je pravilna 
šifra VD: IZOP, da se lahko pravilno obračuna 
tudi prihod na izobraževanje. 

2. Uslužbenci, ki so že napoteni na 
izobraževanje izven zavoda s plačano 
kotizacijo in se izobraževanja iz 
upravičenih razlogov ne morejo udeležiti, 
so dolžni pravočasno obvestiti neposredno 
nadrejenega. Le ta napoti na izobraževanje 
nekoga drugega, s soglasjem direktorja, 
oziroma o tem obvesti finančno-
računovodsko službo. Nekaj primerov je 
namreč bilo, ko je bila  kotizacija plačana, 
izobraževanja pa se ni udeležil nihče.  

3. V kolikor si uslužbenci sami pridobijo 
donatorska sredstva za izobraževanje, so 
dolžni kopijo sklenjene pogodbe v vednost 
posredovati finančno-računovodski službi.  
Ugotovljeno je, da posamezni donatorji plačila ne 
realizirajo, čeprav so pogodbe predhodno 
sklenjene.   

4. Uslužbenci, ki so napoteni na izobraževanja na 
stroške zavoda, so dolžni pripraviti poročilo o 
izobraževanju ter pridobljeno znanje prenesti na 
svoje  sodelavce.   

5. O vseh izobraževalnih dogodkih, ki se načrtujejo 
z zunanjimi izvajalci, je potrebno pravočasno 
obvestiti R. Sotlerja.  

6. Ob vseh izobraževalnih dogodkih v zavodu je 
potrebno voditi listo prisotnosti in jo posredovati 
R. Sotlerju.    

Robert Sotler  
 

PREGLED DELOVANJA ETIČNE KOMISIJE 
SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE 

 
Na podlagi 33. člena Statuta Javnega zdravstvenega 
zavoda Splošna bolnišnica Brežice je bila 1.3.2013 
ustanovljena etična komisija (v nadaljevanju EK) v 
sestavi zunanjih in notranjih članov. Na podlagi 
izdane odločbe direktorja, so  bile EK opredeljene 
naloge, nekatere od njih se že izvajajo. EK se sestaja 
ob tromesečjih. Do sedaj je bil opravljen pregled 
predpisov, ki urejajo etična vprašanja v Republiki 
Sloveniji. Člani EK so se zavezali, da bodo pripravili 
osnutek Poslovnika, kot podlago za delovanje 
bolnišnične EK. Ugotovljeno je, da so bolnišnične 
EK v slovenskem prostoru še v razvojni fazi in 
se bodo večinoma ustanavljale na priporočilo 
akreditacijskih hiš.  
Člani EK so bili seznanjeni z bolnišničnimi obrazci za 
pridobivanje soglasij pacientov in ostalimi aktivnostmi 
zavoda, ki so usmerjene k zagotovitvi ustreznega 
podajanja ozaveščenega soglasja pacientov. 
Priporočilo EK je, da naj bodo uslužbenci 
posebno pozorni pri izvajanju pojasnilne 

dolžnosti pri pacientih, ki niso sposobni za 
odločanje. 
Člani EK so podali priporočilo, da je potrebno 
večjo pozornost posvečati varovanju osebnih 
podatkov in podatkov o zdravljenju pacientov. 
Mnenje zunanjih članov  EK je, da so omenjeni 
podatki sicer varovani, občasno pa se določne 
informacije kljub vsemu širijo izven okolja bolnišnice. 
Predlog EK je, da se uredi prostor  za svojce, 
kjer se bodo lahko dostojneje  poslovili od 
umrlega.  Člani priporočajo, da zavod najprej uredi 
prostor.  Zavezali so se k  pripravi Protokola etičnega 
ravnanja s pokojnikom in pravilom komunikacije 
uslužbencev s svojci umrlega. Mnenje EK je, da bi se 
pokojne, neposredno po smrti, premestilo iz bolniške 
sobe  v posebno sobo na oddelku, že pred pripravo 
mrliških dokumentov. Umrle paciente bi se, pred 
prihodom njihovih bližnjih, uredilo v okviru 
razpoložljivih zmožnosti. Prostor za poslovitev naj bi 
se uredil skromno in s toplimi zidnimi barvami. 
Člani EK pozivajo uslužbence bolnišnice, da 
jim predstavijo izstopajoče etične dileme s 
katerimi se soočajo pri delu s pacienti. Predlogi 
se lahko posredujejo po e-pošti  R. Sotlerju. V kolikor 
bi kdo želel dilemo osebno predstaviti, mu bo EK to 
omogočila v razumnem času.  
Robert Sotler 
 
DOBRODELNA PREDSTAVA – ZA MAMOGRAF 

 
Društvo Zdravje za Posavje je v sklopu dobrodelnosti 
za nakup mamografskega aparata za bolnišnico v 
sodelovanju s Kulturnim društvom Drugi oder iz 
Brežic v začetku tega meseca v Kulturni dvorani 
Sevnica izvedlo muzikal Plešasta pevka (priredbo 
absurdne komedije francoskega pisatelja Eugena 
Ionesca). Dvorana je bila polna, prisotni pa so se 
nasmejali do solz. Celotni izkupiček od prodaje 
vstopnic pa bo namenjen nakupu mamografskega 
aparata za bolnišnico.  
Diana Kosar, predsednica društva Zdravje za Posavje 
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PRVI LETOŠNJI POHOD  
  Sromlje-Grad Podsreda-Goli vrh-Sromlje 

 
Novo leto, nov zagon, nov izlet. Vreme zopet 
megleno in nič spodbudno za hojo. Fit frajlicam in 
malemu štirinožnemu kosmatincu sta se pridružili še 
tri dekleta, naša bivša uslužbenka ter dve znanki, ki 
nista sodelavki. Izhodiščna točka - Silovec nad 
Sromljami. Vreme lepo, saj smo že z avtomobilom 
pridobile nekaj višine. Veselo postrojene v vrsto in 
skrbno nadzorovane s strani našega kosmatega 
spremljevalca smo se podale v pogorje Orlice. 
Vijugajoč med podrtim drevjem smo z lahkoto prišle 
na greben, kjer smo pot nadaljevale po ravnini in 
nato naprej po strmini navzdol. Pri mlinu smo si vzele 
nekaj minut počitka in krepko zajele sapo za naprej. 
Pot nas je vodila čez srednji Osredek. Razgled na 
okoliške hribe skozi rahlo meglo je bil prekrasen. Med 
veselim klepetom in načrtovanjem grajske malice 
smo prišle do gradu Podsreda in naprej do kapelice 
svetega Florjana. Ker kosti za svoj obstoj rabijo D 
vitamin, smo se odločile, da bomo malicale kot 
grajske gospe pod orehom pri gradu. Meni prav tako 
grajski. Seveda poleg dobrega prigrizka vedno paše 
tudi kakšna dobra kapljica. Okrepčane in zadovoljne 
smo pot nadaljevale po zgornjem Osredku do Golega 
vrha, da smo počastile spomenik tolarju. Mimo 
Kerinovega spomenika smo se po grebenu Orlice 
vrnile nazaj na izhodišče, od koder smo se polne 
dobre volje in pozitivne energije odpravile domov. Se 
vidimo na naslednjem izletu. 
Mia Novak 
 

OBVESTILI 
 
Zraven plačilne liste za mesec januar 2014 vam na 
podlagi 135. člena ZDR-1 prilagamo tudi pisni 
obračun plač in nadomestil plač za preteklo leto 
2013, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo 
davkov in prispevkov. 
 

 
Uslužbence prosimo, da Robertu Sotlerju do 
17.2.2014 posredujejo predloge vsebinskih sklopov 
izobraževanj in usposabljanj.  Izobraževanja bomo 
izvajali, z notranjimi in zunanjimi izvajalci, v prostorih 
bolnišnice. Poskušali bom ugoditi vsem predlogom.  
Robert Sotler 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 

Sklenitev delovnega razmerja:  
− KATAVIĆ Stela (zdravnik specializant, 

prilagoditveno obdobje), 
− ŠPOLJARIĆ Sanela (zdravnik specializant), 
− MILANIČ Nika (zdravnik – pripravnik), 
− KOLAR Miran (kuhar), 
− PIRMAN Tjaša (farm. tehnik – pripravnik), 
− JALOVEC Petra (zdr. administrator), 
− OREŠAR Marko (javna dela), 
− BRATANIČ Bojan (javna dela). 

 
Število zaposlenih na dan 31.01.2014 je bilo 
290, od tega 1 pripravnik zdravnik, 1 pripravnik 
farmacevtski tehnik, 2 udeleženca preko javnih del.   
 
Število delavcev iz ur za mesec december je znašalo 
286,52, od tega 272,88 iz rednega dela, 1,69 iz  
pripravnikov in 11,95 iz javnih del. 
 

*** 
Mag. Bojan Grulović, dr. med., spec. ginekolog 
in porodničar, je 14. januarja 2014 zagovarjal 
doktorsko nalogo z naslovom: »Vpliv prostaglandina 
F2-alfa in tumor nekrotizirajočega faktorja na 
bolečino pri ablaciji endometrija s toplotnim 
balonom« in si pridobil akademski naslov doktorja 
znanosti. 

ČESTITAMO! 
 

DELOVNI JUBILEJI 
 

V mesecu januarju je dosegla 
 10-letni delovni jubilej 

Martina Gračner, SMS v intenzivni terapiji. 
 

ČESTITAMO! 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
 

• Drugi ponedeljek v februarju – Evropski 
dan epilepsije 

• 4. februar – Svetovni dan boja proti raku 
• 6. februar – Mednarodni dan ničte 

tolerance do pohabljanja ženskih spolovil 
• 11. februar – Svetovni dan bolnikov 
• 11.  februar – Evropski dan številke za klice 

v sili 112 
 

ZAHVALI 
 
Spoštovani kolektiv Splošne bolnišnica Brežice! 
V zahvalo za vso skrb, nego, požrtvovalnost in 
potrpljenje ob zdravstveni oskrbi našega bližnjega se 
zahvaljujemo celotnemu kolektivu Splošne bolnišnice 
Brežice, posebno pa bi želeli izpostaviti osebje 
kirurškega in internega oddelka ter dr.Poharja in 
dr.Petelinčevo. 
V upanju, da oskrba v vaši inštituciji ohrani tak 
profesionalen nivo, kot ga ima, vas lepo 
pozdravljamo ter vam želimo še mnogo uspehov in 
veliko dobrega.  
S prijaznimi pozdravi, družina Florjanič. 
  

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


