MOJE ZDRAVJE
Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

Številka 2, letnik 15
PREUREDITEV PARKIRIŠČ NA SEVERNI
STRANI KOMPLEKSA BOLNIŠNICE
V sklopu investicijskih vlaganj v prostor in opremo
bolnišnice je Splošna bolnišnica Brežice konec
preteklega leta podpisala pogodbo z izbranim
izvajalcem del za preureditev makadamskih
parkirišč na severni strani kompleksa bolnišnice.
Obveščamo vas, da se bodo dela pričela 15. 2.
2022.
Ker v času gradnje uporaba teh parkirišč ne bo
možna, smo se z Občino Brežice dogovorili za
začasno ureditev parkirišč na lokaciji med tenis
igrišči in Knjižnico Brežice. Dovoz na parkirišče bo
organiziran mimo tenis igrišč (skica v prilogi
glasila).
Zaposlene prosim, da v času gradnje uporabljamo
parkirišča na tej začasni lokaciji. Oddaljenost od
bolnišnice je vsega 100 m. Preostala parkirišča na
severni strani bolnišničnega kompleksa pa
prepustimo bolnikom, ki prihajajo v bolnišnico po
zdravstveno oskrbo.
Glede na to, da je bolnišnica nosilec certifikata
kakovosti in varnosti pacientov AACI verjamem, da
bomo dali prednost pri uporabi preostalih parkiriščih
v sklopu bolnišničnega kompleksa našim
uporabnikom.
Anica Hribar, direktorica

FINANČNI NAČRT 2022
Tudi leto 2022 smo pričeli s COVID oddelkom,
enako kot smo začeli in končali leto 2021. Razlika
glede na zimo in jesen, 2021 je ta, da trenutno
zagotavljamo za COVID bolnike 25 postelj, lani tak
čas pa smo jih kar 45. V letu, ki je za nami, smo
obravnavali skupaj 566 COVID bolnikov.
Računamo, da se bo z umirjanjem 5. vala, ki še
traja, epidemija polegala, in da bomo lahko COVID
oddelek ponovno ukinili ter se v večji meri posvetili
izvajanju pogodbenega programa z ZZZS.
Poslovno leto smo pričeli ob veljavnosti določil
Splošnega dogovora za leto 2022, ki je identičen
SD za 2021 skupaj s sprejetim aneksom. Ta je
prinesel popravek cen storitev za COVID bolnike in
dodatke za obravnavo COVID bolnikov, upošteva
pa delno tudi napredovanja medicinskih sester na
podlagi aneksa h kolektivni pogodbi, ki je pričel
veljati 20. 11. 2021. Z aneksom so bila zagotovljena
sredstva za višje plače medicinskih sester za 3
plačne razrede, kar ne pokrije dejanskega dviga
stroška za plače. V naši bolnišnici je povprečen
dvig plač na podlagi aneksa h kolektivni pogodbi
3,5 plačnih razredov, še 0,5 plačnega razreda pa
gre povišanje stroškov plač zaradi rednih
napredovanj. Stroški plač na račun podpisanega
aneksa h kolektivni pogodbi za medicinske sestre
bodo na letnem nivoju v SB Brežice višji za 900.000
EUR.
Stroški poslovanja so zaradi COVID epidemije
bistveno višji, kot so bili pred tem. Ne gre le za
bistveno višje stroške medicinsko potrošnega
materiala, zdravil in laboratorijskih storitev, temveč
tudi za bistveno višje stroške plač zaradi velikega
števila odsotnosti zaposlenih zaradi boleznin,
izolacij, karanten ter nega otrok. Stroški plač so se
v letu 2021 tudi na ta račun močno povišali, in
enako je tudi v prvih dveh mesecih letošnjega leta.
OMIKRON sev je opravil svoje tudi med
zaposlenimi v SB Brežice in vse od začetka
januarja beležimo povprečno dnevno odsotnost
okoli 10% zaposlenih le na račun virusa SARSCoV-2. Posledično iščemo rešitve za nemoteno
oskrbo bolnikov z zaposlovanjem upokojenih
sodelavcev, uslužbencev iz drugih zavodov po
podjemnih pogodbah in študentov. Temu primerno
je potrebno načrtovati tudi sredstva za plačilo
pogodbenih sodelavcev in študentov. Vse
navedene postavke so zato v finančnem načrtu
2022 bistveno višje, kot je bil finančni načrt za leto
2021. Praktično podvojiti smo morali tudi sredstva
za energente, katerih cena se je konec leta dvignila

preko razumnih meja. Pri načrtovanju smo izhajali
iz realizacije v letu 2021 ob predpostavki, da se
bodo razmere kmalu vendarle umirile in ustalile.
V Finančnem načrtu za 2022 je načrtovano
uravnoteženo poslovanje. Ob tem je potrebno
poudariti, da pri prihodkih načrtujemo realizacijo
vsega pogodbenega programa z ZZZS. V kolikor to
ne bo možno, računamo, da bo ustanovitelj tudi
konec leta 2022 bolnišnicam pomagal s plačilom
nerealiziranega programa na račun organizacije
COVID oddelka. Zaradi zagotavljanja ustreznega
števila postelj za COVID bolnike bolnišnica tudi v
letu 2022 že 2 meseca praktično nimata realizacije
programa NBO in PBZ – enako torej, kot se je
zgodilo v letu 2021. Programa NBO in PBZ ni
možno realizirati - ne le zaradi COVID oddelka,
temveč tudi iz razloga, da moramo na internem
oddelku zagotavljati številne izolacijske sobe,
bodisi zaradi organizacije sive cone za bolnike s
sumom na okužbo s SARS-CoV-2, bodisi zaradi
izolacije bolnikov okuženih z večkrat odpornimi
bakterijami. Ker so prostori bolnišnice povsem
neprimerni za zdravljenje bolnikov v takšnih
epidemičnih razmerah (več-posteljne sobe, skupne
sanitarije), je možnost sprejemanja bolnikov
bistveno manjša, kar gre vse na račun realizacije
programa NBO in PBZ.
Računamo, da se bodo partnerji, ki se dogovarjajo
za vsebino Aneksa 1 k SD za 2022, uspeli
dogovoriti, da bodo izvajalcem zdravstvenih storitev
priznani dejanski stroški, ki jih imamo pri
poslovanju. V dogovorih v okviru Združenja
zdravstvenih zavodov sodeluje tudi SB Brežice.
Prizadevamo si, da bi z Aneksom 1 k SD za 2022
dogovorili ustrezno povišanje sredstev za
amortizacijo, ustrezno povišanje sredstev v cenah
storitev za stroške informatike ter administrativno
tehničnega kadra. Še vedno je ostalo tudi odprto
vprašanje financiranja sivih in rdečih con v
urgentnih centrih, ki smo jih morali organizirati za
nemoteno obravnavo bolnikov, ki prihajajo v UC.
Navedeno pa pomeni dodatne stroške zaradi
angažiranja dodatnega kadra na dodatnih
deloviščih.
Tudi sicer je število obravnav v urgentnem centru
močno naraslo tako na IPP kakor tudi na KPP, zato
računamo, da bo plačano vse, kar bomo naredili in
ne le toliko, kot je predvideno po načrtu ZZZS.
Glede na to, da je dostopnost do osebnih
zdravnikov za prebivalce močno okrnjena, se to
pozna pri številu obravnav predvsem na IPP, pa
tudi na KPP.

Poleg navedenega si bomo v bolnišnici še naprej
prizadevali za širitev programov na določenih
področjih, kot na primer:
– dodatne operacije kolkov in kolen,
- dodatne operacije žil,
na področju specialistične ambulantne dejavnosti in
funkcionalne diagnostike pa za širitev na področju:
- programa endoskopije,
- protibolečinske ambulante,
- ORL ambulante,
- okulistične ambulante,
- nevrološke ambulante
Dolgoročno pa tudi za pridobitev programa
kardiološke rehabilitacije.
Vse našteto so področja dela, kjer so potrebe
prebivalcev večje, kot ima bolnišnica priznanega
programa, lahko pa bi ga razširili, ker razpolagamo
s prostorskimi in kadrovskimi kapacitetami. V
kolikor ne bomo dobili širitve programov, si bomo
prizadevali, da dobimo čim prej vsaj začasni prenos
programov od tistih izvajalcev, ki programa ne bodo
realizirali in pa z izvedbo pogodbenega programa
po nacionalnem razpisu za skrajševanje čakalnih
dob, ki je v teku. Prijavili se bomo tudi na morebitne
nove razpise ministrstva. Slabost takega dela je v
tem, da začasne širitve navadno dobimo šele
jeseni, kar pa močno otežuje organizacijo dela.
Veliko lažje je, če vemo, na kakšen program lahko
računamo v začetku leta, saj potem te storitve lažje
enakomerno razporedimo po posameznih mesecih.
Zvišanja stroškov plač zaradi morebitnega dviga
plačnih razredov za zdravnike ter ostale skupine
uslužbencev bolnišnice, ki so ob zaključku priprave
tega finančnega načrta napovedali stavko, v tem
finančnem načrtu ni predvideno. Trenutno namreč
še ni znano,kakšno naj bi bilo to napredovanje in
kdo vse naj bi napredoval. Niti ta trenutek niso
zagotovljena finančna sredstva za morebitni dvig
stroška plač. Računamo, če do tega pride, da bodo
hkrati sprejete na nivoju države tudi ustrezne
spremembe Splošnega dogovora za leto 2022, s
tem pa izvajalcem zdravstvenih storitev tudi
potrebna sredstva za ta namen.
Tako kot vsako leto, se bomo v SB Brežice trudili,
da bi pogodbeni program v celoti realizirali. Je pa
na posameznih področjih, kot je recimo program
internističnih specialističnih ambulant, funkcionalna
diagnostika iz tega področja, izpad programa na
področju pediatrije, predvsem pa NBO in PBZ, že
danes jasno, da bo to skoraj nemogoče.
Pred nami je ponovno veliko neznank, zato je težko
z gotovostjo napovedati poslovni izid. Negotovost
glede epidemiološke situacije, ki lahko ponovno
povsem spremeni zastavljene načrte, izid prijave za
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dodatne programe za skrajševanje čakalnih dob,
širitve programov za katere kandidiramo ali vsaj
začasni prenosi le-tah, zagotavljanje sredstev za
višje plače in višje materialne stroške… bodo
bistveno vplivali na to, kako bomo uspešni ob koncu
leta. Načrt je seveda najmanj izravnano poslovanje.

Vsa pohvala, hrana je zelo okusna. Zato hvala tudi
vašim kuharicam za tako skrbno pripravljene
obroke.
Še posebej pa se zahvaljujem vodji kuhinje gospe
Bernardi za skrbno izbran in raznolik jedilnik,
predvsem pa za njeno prijaznost.

Anica Hribar, direktorica

POHVALE IN ZAHVALE
POHVALA OTROŠKEGA ODDELKA
Pozdravljeni!
Pohvalila bi vaš pediatrični oddelek v bolnišnici.
Moram povedati, da sem bila s sinom 23. 12. 2021
na oddelku pediatrije. Sin je bil hospitaliziran zaradi
viroze, star je 6 let. Moje izkušnje z osebjem na
omenjenem oddelku so vedno za oceno 10 in tudi
tokrat je bilo tako. Sestre, zdravniki in zdravnice, ter
ostali na oddelku so spoštovanja vredni ljudje.
Želim in upam, da bo tako ostalo tudi v naprej, saj
to vpliva na hitro okrevanje naših otrok. Starši pa
takšni ekipi lahko brezpogojno zaupamo.
Srečno in vse dobro želim Vam in ekipi na
pediatričnem oddelku.
Petra Prah

POHVALA ZA COVID ODDELEK

Kolektiv kuhinje vam je lahko v ponos, zato upam,
da so gospe tudi primerno nagrajene.
Lepo vas pozdravljam in še enkrat hvala, da tako
skrbite za prehrano.
Joži Travnikar

POHVALA OSEBJA NBO
Spoštovani.
Iskrena zahvala za razumevanje mojega klica po
prosti postelji in pripravljenosti za nudenje
medicinske oskrbe moji mami Silvestri Bečaj na
vašem internem oddelku v enoti za neakutno
obravnavo. Rada bi izpostavila vašo strokovno
podporo in visoke človeške lastnosti, ker ste mi
omogočili obiskovanje v njenih zadnjih dnevih in
urah. Opazila sem, kako z ljubeznijo skrbite za
nego pacientov ter jih oskrbujete s telesno in
duševno hrano v teh težkih trenutkih, ko so pacienti
popolnoma nemočni.

Zahvaljujem se za zelo dobro delo in prijaznost
celotnega osebja na COVID oddelku.

Zahvaljujem se predstojniku oddelka dr. Starčeviću,
strokovni direktorici dr. Savnik Iskri, DMS Valeriji in
vsemu ostalemu medicinskemu osebju na oddelku
za zelo pozoren odnos do mene in moje mame.

Ob tako napornem delu bi predlagala, da celotno
osebje dobi višjo denarno nagrado.

Še enkrat iskrena HVALA za vse!

Vaš ozdravljen pacient Branko Kukovičič

S spoštovanjem in hvaležnostjo.
Hči Vilma Bečaj z družino

POHVALA OSEBJA KUHINJE
Spoštovana gospa direktorica.

ZAHVALA ZA OBRAVNAVO V UC

Hvala, da si boste vzeli čas in prebrali te vrstice.

Spoštovani.

Iz vaše kuhinje mi socialna zaradi bolezni prinaša
vašo hrano.

3. 2. 2022 zjutaj sem bil pripeljan z reševalnim
vozilom v vaš urgentni center zaradi suma
možganske kapi. Pred 4-imi leti sem jo že preživel
s kar hudimi posledicami. Tokrat na srečo ni bilo
tako.
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ZAHVALA OTROŠKEMU ODDELKU
Rad bi se zahvalil za res profesionalen pristop
reševalcem, osebju in predvsem dr. Humek
Petelinčevi.
Hvala še enkrat in vse dobro.
Stanislav Zorko, Dol. vas pri Artičah

POHVALA OSEBJA BOLNIŠNICE
Pozdravljeni
Odločila sem se, da vam namenim nekaj besed.
V letu 2021 sem prvič prestopila vrata vaše
bolnišnice, čeprav se ne spomnim, na pobudo
koga, a potrebovala sem protibolečinsko ambulanto
in jo pri vas tudi dobila. Namreč drugače sem
večino svojih zdravstvenih težav odpravljala v
splošni bolnišnici Celje. A covid 19 je naredil svoje,
in če imaš težave, iščeš rešitve. In jaz sem jih našla
oziroma bila deležna oskrbe vaših zdravstvenih
delavcev in to me je pripeljalo do tega pisma.
Tukaj pa bi rada rekla, glede na obilico graj,
nezadovoljstva..., ki jih je dnevno slišati in prebrati
s strani pacientov v medijih..., da pa je potrebno
znati izraziti tudi pohvale in hvaležnost.
In slednje, ki je v tem času tako primanjkuje, pa bi
jaz rada poudarila z besedami vsem zaposlenim, s
katerimi sem se srečala v času obiskovanja vaše
bolnišnice (protibolečinska ambulanta, kirurška
ambulanta,
kolonoskopija
in
ginekološka
ambulanta), ter posegi, ki sem jih opravila pri vas.
Vse pohvale za takšno prijaznost in pomoč, za
storitve, ki jih zaposleni opravljajo z veliko empatijo
do sočloveka, strokovnostjo, prijaznostjo. Hvaležna
sem, da še obstajajo ljudje, kot so vaši zaposleni,
še posebej bi pohvalila ginekološko porodniški
oddelek z vso ekipo, ki je skrbela zame od 2. 2.
2022 do 4. 2. 2022☀ Takšna prijaznost in
nesebična pomoč, ki je je deležna vsaka izmed
pacientk s strani zaposlenih od zdravnice/ka do
vseh ostalih... čistilke.
Poklon in hvala za vse, ostanite še naprej tako
posebni☀.
Jasmin Lakner

Spoštovani.
Od 17. 1. do 19. 1. sva bila z mojim malim Aleksom
hospitalizirana pri vas zaradi covida. Rada bi se
Vam zahvalila za vso podporo, skrb in nasvete, ker
sem bila res prestrašena.
Rada bi poudarila, da opravljate čudovito
poslanstvo. Prav vsi: zdravniki, sestre... Vsi, ki ste
prihajali k nama, ste me navdajali z občutkom, da
delo opravljate s srcem. Z veliko mero strokovnosti,
človečnosti in empatije ste me uspeli popolnoma
pomiriti.
Še enkrat velik hvala prav vsem, ki v teh težkih
časih ostajate ljudje za ljudi.
Upam, da bo zahvala dosegla vse, ki ste skrbeli za
naju.
Vse dobro in hvala iz srca.
Anja in Aleks

ZAHVALA COVID ODDELKU
Ob boleči izgubi mojih staršev se zahvaljujem
COVID ekipi SB Brežice za skrb in nego obeh
staršev. Posebna zahvala dr. Manci Ločičnik in dr.
Vanji Starčević za zavzetost, sočutje in
razumevanje. Velik poklon tudi sestram COVID
oddelka.
V upanju, da se epidemija čim prej konča, vas
pozdravljam.
Mojca Pšeničnik
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BIZELJSKI GRIČI
V meglenem jutru smo se »fit frajlice«, mali pes in
kavalirji odpravili na prvi pohod v novem letu.
Odločili smo se za potepanje po bizeljskih gričih.

Dobro razpoloženi smo se podali na pot. Četica
veselih ljudi in malega psa se je vila med vinogradi
in obujala spomine, kako je bilo včasih, kako je pa
danes, saj so bili v koloni »bivši Bezelanci«, ki so
sedaj pognali korenine drugje.

Kar hitro smo prišli do prvega hribčka, ki nas je
pripeljal do sonca in lepega razgleda do okoliških
gričev ter »morja« megle v dolini. Vsi smo bili
enotni, da se je splačalo odpravit od doma.
Cerkvica Sv. Vida nas je prijazno pozdravila. Po
kratkem počitku smo se odpravili naprej proti Sv.
Goram. Veseli, da hodimo po soncu, smo že začeli
pogovor, kje je skrit kuhanček in kaj bo za malico.
Kar mimogrede smo prišli do bizeljskega gradu, ki
se je bleščal v soncu.

Še malo dol in gor in že smo bili pri kuhančku
skritem v grmovju in lovskem domu, ki nas je
obsijan z soncem pričakal z lepim prostorom za
malico, ki je kot običajno vsebovala VSE, tudi za
tiste ki so trenutno na zdravstveni dieti. Kuhanček
je bil pa pikica na i. Lepo siti smo se podali proti
avtomobilom in med potjo skoraj izgubili malega
psa, saj se je en ne preveč prijazen pes odločil, da
bi bil mogoče dobra malica. Na srečo je imela
lastnica malega psa dobre reflekse, eden od
kavalirjev pa močno roko, tako da smo srečno rešili
malega psa in kar malo šokirani od tega, kaj bi se
lahko zgodilo, prišli v dolino. Načrt za nov izlet je že
narejen.
Se vidimo.
Mija Novak
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URNIK POHODOV
Februarja gremo na Valentinov pohod na
Bohor in nazaj v Kozje. Dobimo se v soboto 12.
2. 2022 ob 7.00 uri zjutraj na starem mestu. Z
avtomobili se bomo peljali bo Kozjega. Če kdo
želi, lahko pride kar v Kozje do 7.30 ure. V
Kozjem se dobimo pri jezeru. Hoje je za 6 - 7
ur.
Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam« ter
dan preživite v dobri družbi in lepi naravi.

SMEH JE POL ZDRAVJA

Za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju je prejela jubilejno nagrado:
LIPEJ MATEJKA, DMS
Za 30 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju je prejel jubilejno nagrado:
KUSTURA PERICA, DMS
ČESTITAMO!

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK








Vir: Splet

Drugi ponedeljek v februarju - Mednarodni
dan epilepsije,
4. februar - Svetovni dan boja proti raku,
6. februar - Mednarodni dan ničelne
tolerance do pohabljanja ženskih spolovil,
11. februar – Svetovni dan bolnikov,
11. februar – Evropski dan številke za klice
v sili 112,
20. februar - Svetovni dan socialne
pravičnosti,
29. februar - Mednarodni dan redkih
bolezni.

VABILO K SODELOVANJU

KADROVSKE SPREMEMBE
Sklenitev delovnega razmerja:
- PROSEN Barbara (1. 1. 2022),
- TUŠAR Lea (1. 1. 2022),
- DREŽNJAK Liljana, JD (1. 1. 2022),
- MIKULČIČ Robert (8. 1. 1022),
- PRAH Sabina (17. 1. 2022).

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! 

Prenehanje delovnega razmerja:
- JAZBEC Jože – upokojitev (3. 1. 2022),
- IMPERL Jakob Luka (14. 1. 2022).
Stanje kadra na dan 31. 1. 202: 381 zaposlenih.
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 12. 2021 je
znašalo 358,26 rednega dela, 11 pripravnikov in 5
javnih del.

***JUBILEJNE NAGRADE***
Za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju je prejela jubilejno nagrado:
VIDEKOVIĆ TAMARA, SMS
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