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V mesecu decembru 2008 smo v okulistični ambulanti 
pridobili nov aparat za opravljanje vidnih polj Octopus 
900 P v vrednosti 23.280 evrov. 

Aparat sodi med najsodobnejše priporočke, s svojo 
kakovostjo pa se uvršča v sam vrh primerljivih 
aparatur. Omogoča obilo testov vidnega polja, tako 

podrobnih, kot tudi hitrih, presejalnih. Najpomembnejša 
značilnost so možnosti statične in tudi kinetične 
perimetrije, s celo skupino opcij, ki so prilagodljive 
vsakemu pacientu in uporabniku. Možno je opraviti vidno 
polje v polni širini in ne samo za centralnih 30 stopinj.  Je 
nepogrešljiv pri diagnostiki mnogih očesnih, predvsem 
glavkomskih bolezni, je pa bistvenega pomena tudi pri 
nevroloških boleznih. Ena od najbolj cenjenih značilnosti 
pa je statistična analiza, ki se izdela za vsakega pacienta 
posebej in omogoča odlično spremljanje vsakega 
posameznika skozi daljše časovno obdobje. Z novo 
aparaturo bo opravljanje omenjenih storitev bistveno 
enostavnejše in hitrejše, hkrati pa bodo novi izvidi 
zanesljivejši in v pomoč tako pri delu očesne ambulante, 
kot tudi za zgodnje odkrivanje mnogih bolezenskih 
stanj. 

APARAT ZA OPRAVLJANJE VIDNIH 
                           POLJ OCTOPUS 900 P

Splošna bolnišnica Brežice je zaključila z obnovo 
bolnišnične kuhinje, ki se je pričela �5. septembra.

Bolnišnična kuhinja je bila namreč dotrajana pa 
tudi - vključno z večino opreme - zastarela in 
nefunkcionalna, saj je nespremenjena vse od 

leta �970, ko je začela obratovati. Pogodbena vrednost 
investicije skoraj 40 let stare kuhinje je bila ocenjena 
na dobrih �,2 milijona evrov. Ministrstvo za zdravje je 
zagotovilo sofinanciranje v višini �50.000 evrov, 42.769 
evrov pa je prispeval Petrol d.d. na podlagi pogodbenega 
zagotavljanja prihrankov energije (t.i. javno zasebno 
partnerstvo). Preostanek sredstev pa je zagotovila 
bolnišnica.

Z javnim razpisom izbrana ponudnika – SL inženiring 
Boršt d.o.o. in Kogast sistemi d.o.o. – sta  dela končala 
v pogodbenem roku in v okviru pogodbene vrednosti. V 
času obnove kuhinje je prehrano bolnišnici zagotavljal 
zunanji dobavitelj SODEXO d.o.o., ki je bil izbran na 
javnem razpisu.  

Da je kuhinja potrebna obnove je v svoji odločbi 
leta 200� zapisal tudi Zdravstveni inšpektorat RS. V 
okviru rekonstrukcije kuhinje so bili – tudi v skladu z 
ugotovitvami inšpektorata -  zamenjani tlaki, obloge na 
stenah, obnovljena in zamenjana je bila vsa instalacija 
(vodovod, kanalizacija, prezračevanje, hlajenje, 
ogrevanje, elektrika), prenovljen pa je bil tudi strop. 
Zaradi zastarelosti pa je bilo potrebno zamenjati tudi 
večino kuhinjske opreme.

PRENOVA BOLNIŠNIČNE KUHINJE

Za njegovo uspešno uporabo pa je potrebno tudi 
dodatno usposabljanje, kar s svojim delom, učenjem in 
pridobivanjem novih izkušenj uspešno obvladujejo naše 
medicinske sestre. 

Krešimir Macan, dr.med., spec.oftalmolog
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Poleg dotrajanosti pa je bila obstoječa bolnišnična 
kuhinja glede na sedanje potrebe tudi prevelika. 
Skupaj s pripadajočimi prostori - jedilnico za osebje, 
razdelilno kuhinjo, prostori s hladnimi komorami za 
živila in pripadajočimi skladišči, čajnimi kuhinjami na 
oddelkih ter sanitarijami za kuhinjsko osebje – se je 

razprostirala na  867 m2  površine oz. na kar �� % vseh 
površin bolnišnice. Po prenovi pa so se prostori kuhinje 
zmanjšali. 

Obnova je bila zahtevna, saj so v času obnove morali 
delovati vsi sistemi v zgradbi v zgornjih nadstropjih, 
zato je bilo potrebno veliko usklajevanj in hitrega ter 
kakovostnega izvajanja posameznih del. Posebna 

pozornost je bila namenjena zagotavljanju nemotene 
oskrbe oddelkov z medicinskimi plini, vodo, elektriko, 
ogrevanjem, hlajenjem, odtoki odpadnih voda in 
zagotavljanju čim manjšega prašenja ostalih prostorov, 

DONACIJE GOSPODA 
                              POLOVIČ FRANCA
V mesecu oktobru 2008 je gospod  Franc Polovič iz 
Dobove praznoval 60. rojstni dan. Odločil se je, da 
nadaljuje z že ustaljeno prakso družine Polovič, da 
odstopi darila ob jubileju  v korist internega oddelka 
bolnišnice  Brežice  za nakup medicinske opreme. 
Na posebnem računu je bilo tako zbranih  7.380 €. 
Bolnišnica je  z zbranimi sredstvi v mesecu decembru 
nabavila EKG aparat Mac �200 z vozičkom v vrednosti 
6.000 € in pulzni oksimeter Nellcor s senzorji v 
vrednosti �.3��,98€.

Ana Pavlin, vodja finančno računovodske službe

hrupa ter oviranja transportnih tokov na območju 
bolnišnice. Veliko je bilo potrebnih tudi prilagoditev 
pri opravljanju osnovne dejavnosti zavoda. Največ 
usklajevanj je bilo z otroškim, ginekološko-porodnim in 
internim oddelkom, ki so v isti stavbi kot kuhinja. 

Vodstvo bolnišnice je pred odločitvijo o prenovi 
temeljito preučilo tudi možnost, da kuhinjo zapre in za 
dostavo hrane najame zunanjega izvajalca. Opravljena 
analiza pa je pokazala, da bi bila v tem primeru cena 
obroka višja, kot če bi zavod investicijo izvedel v lastni 
režiji. V primeru najema zunanjega izvajalca bi le-ta za 
posodobitev opreme vložil sredstva v višini �/3 vrednosti 
celotne investicije, medtem ko bi bolnišnica sama 
morala zagotoviti  preostanek sredstev za rekonstrukcijo 
prostorov skupaj z instalacijami.

V prenovljeni kuhinji se bo letno pripravilo 53.000 
obrokov za potrebe bolnikov in dodatnih 90.000 obrokov 
za zunanje uporabnike. Od tega je večji del predvideno za 
dijake Gimnazije Brežice, ki jim bo bolnišnica zagotavljala 
toplo prehrano. Gimnazija Brežice je namreč na podlagi 
javnega razpisa Splošno bolnišnico Brežice izbrala za 
najugodnejšega izvajalca omenjene storitve. 

Poleg tega se bo zaradi prenove bistveno znižala poraba 
električne energije kot tudi poraba energentov za 
ogrevanje.
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IZPLAČILO  VIŠKA UR IZ   
PRERAZPOREJENEGA DELOVNEGA  
            ČASA
�2. januarja 2009  je bolnišnica  uslužbencem, ki so imeli 
na dan 3�.�0.2008 več kot 20 ur viška iz prerazporejenega 
delovnega časa  izplačala odškodnino. 

Odškodnine so bile odobrene na podlagi zahtevkov 
uslužbencev, izplačane pa na podlagi sklenjenih 
sporazumov med uslužbenci in bolnišnico. 

Število ur je bilo določeno na podlagi stanja viška ur 
na dan 3�.�0.2008, zmanjšano za 20 ur. Odškodnina je 
bila izračunana v višini urne postavke za nadurno delo 
na dan 3�.7.2008.  Odškodnina je bila izplačana �06 
uslužbencem za ��.4�5 ur v skupni višini �25.5�9,33 evrov 
bruto. Od navedenega bruto zneska je  bolnišnica odvedla 
še  prispevke na plače v višini 20.208,6� evrov. Skupni 
strošek izplačanih odškodnin je tako znašal �45.727,94 
evrov.

Ana Pavlin, vodja finančno računovodske službe

OKUŽBE DIHAL
Strokovno srečanje z naslovom »Okužbe dihal« je 
�4. novembra 2008 pripravila Sekcija za klinično 
mikrobiologijo in bolnišnične okužbe v sodelovanju z 
Bolnišnico Golnik in Zavodom za zdravstveno varstvo 
Kranj.

Obdelane so bile bakterijske okužbe zgornjih 
in spodnjih dihal, atipični povzročitelji teh 
okužb, TBC pljuč ter z virusi povzročene okužbe 

dihal. Predstavljeni so bili epidemiološki  podatki ter 
pogledi na okužbe dihal z zornega kota mikrobiologov 
in klinikov, ki so jih predstavljali internisti, pulmologi, 
intenzivisti, pediatri, infektologi in zdravniki družinske 
medicine. 

Mikrobiološka diagnostika predstavlja enega temeljnih 
diagnostičnih kamnov v obravnavi okužb dihal, vendar 
pa nam mora biti osnovno vodilo klinična slika, ki usmeri 
diagnostično obravnavo. Mikrobiologi opozarjajo na 
pravilen izbor kužnine, način odvzema, hranjenja in 
transporta ter potrebo po spremljajočih  kliničnih 
podatkih, ki omogočajo natančnejšo diagnostiko. 
Prva terapevtska odločitev je vedno empirična, zato je 
za klinika izredno pomembna hitrost mikrobioloških 
preiskav, saj z njimi potrdimo ali ovržemo sum na 
povzročitelja okužbe in začnemo ciljano zdravljenje.  
Za izvedbo medicinsko in ekonomsko najprimernejše  
mikrobiološke diagnostike je treba poznati 
najverjetnejše povzročitelje za posamezne vrste okužb 
dihal in najprimernejše mikrobiološke diagnostične  
teste zanje. Zlasti na področju dokazovanja atipičnih 
povzročiteljev KOPB in pljučnice so novosti. Klasične 
metode tehnike, kot so izolacija bakterij in serološke 
metode, ne omogočajo hitre laboratorijske diagnostike 
okužb, ki jih povzročajo klamidije, mikroplazme in 
legionele. Vse večji pomen pridobivajo molekularne 
metode, ki so visoko občutljive in specifične.  To so 
tehnike pomnoževanja nukleinskih kislin – PCR. 
Uporabljajo se tudi za dokazovanje TBC in virusnih 
okužb. Izjemnega pomena je pravilna in pravočasna 
ugotovitev ali gre za virusno ali bakterijsko okužbo, 
saj se tako izognemo nepotrebnemu zdravljenju z 
antibiotiki, ki predstavlja veliko tveganje za razvoj 
odpornosti bakterij na antibiotike. 

Mojca Savnik Iskra, dr.med., spec.internist

KADROVSKE ZADEVE
Novo zaposleni uslužbenci:
- Lasko Gelebešev, dr.med., zdravnik specializant,  
  delovno razmerje za določen čas, 
- Mojca Gjidera, dr.med.,  zdravnik specializant, delovno  
  razmerje za določen čas,
- Manuela Žučko, srednja medicinska sestra,   
  pripravnica, delovno razmerje za določen čas,
- Petra Bostele, srednja medicinska sestra, delovno    
  razmerje za določen čas, 
- Ana Ilić, bolniška strežnica, delovno razmerje za       
  določen čas. 

Prenehanje delovnega razmerja:
- Milena Podlogar, srednja medicinska sestra, potek  
  pripravništva, 
- Petra Bostele, srednja medicinska sestra, potek       
  pripravništva, 
- Anita Šmalčič, diplomirana medicinska sestra,    
  prekinitev delovnega razmerja na lastno željo.
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ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK

4. februar – svetovni dan raka
��. februar – svetovni dan bolnikov

UTRINKI NOVOLETNEGA SREČANJA 
               Z UPOKOJENCI BOLNIŠNICE

Število delavcev na dan 3�.�.2009 je bilo 288, od tega 
2 zdravnika sekundarija ter �4 pripravnikov zdravstvene 
smeri. 

Število delavcev iz ur za mesec december je znašalo 
290,�4 iz rednega dela,  od tega 2,24 delavcev preko 
javnih del in �7,�5 pripravnikov.
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