MOJE ZDRAVJE
Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

V okviru presoje so bile najprej zaprte
neskladnosti ugotovljene na presoji 2021.
Po prvem delu presoje je sledil del, kjer je vsak
presojevalec presojal svoj del standarda.
Luka Ficko je presojal del standarda, ki se
nanaša na pacienta osredotočeno oskrbo in na
vodenje poslovanja.
Jasna Mesnarić je presojala del standarda, ki se
nanaša na storitve anestezije in farmacevtske
storitve.
Standard, ki zajema podporne službe, je presojal
Robert Vodušek – slednji je bil prisoten v
bolnišnici.
Ob koncu presoje je bil s presojevalci izveden
zaključni sestanek na katerem so presojevalci
predstavili svoje zaključke in opažanja ter izrazili
veliko presenečanje in zadovoljstvo nad
rezultatom presoje, saj je bolnišnica, kljub težki
covid situaciji, ohranila kakovost in varnost
pacientov in zaposlenih na ravni prejšnjih let, ko
še ni bilo epidemije.
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USPEŠNO OPRAVLJENA
AKREDITACIJA AACI
V ponedeljek, 21. 2. 2022, je v SB Brežice
potekala obdobna akreditacijska presoja s strani
AACI.
Tudi letos je zaradi epidemije presoja s strani
treh zunanjih presojevalcev potekala v obliki ePresoje.
Priprave na presojo so se začele že konec leta
2021, ko smo s strani AACI prejeli seznam za
pripravo dokumentacije po standardih, ki so bili
določeni kot predmet presoje. Na oddelkih smo
po posameznih standardih zadolžili osebe za
pripravo zahtevane dokumentacije. Seveda je
bilo potrebno določen del dokumentacije še
pripraviti in poskrbeti, da so bili z dokumentacijo
seznanjeni zaposleni, ki jo uporabljajo. Odbor za
kakovost je usklajeval dokumentacijo, prav tako
pa sta predsednica komisije za kakovost in
varnost, Sanja Radić Lugarić, dr. med. in
predstavnik vodenja kakovosti, Rok Škvarč,
obiskala določene oddelke in enote ter se
pogovorila o sistemu vodenja kakovosti ter o
sami presoji s predstojniki, vodji enot ter
strokovnimi vodji.

Bolnišnica je 26. 2. 2022 prejela poročilo
akreditacijske presoje, ki je pokazala 92,2%
skladnost z zahtevami standarda, kar je nekoliko
nižje kot v letu 2020, ko je bila dosežena 98,64%
skladnost.
Ugotovljene so:
- 3 večje neskladnosti – odpraviti jih je
treba v 60 dneh od prejema poročila,
- 11 manjših neskladnosti – odpraviti jih je
treba do naslednje presoje.
Odbor in komisija za kakovost in varnost bosta
pripravila akcijski načrt korektivnih ukrepov za
odpravo neskladnosti in ga posredovala v
potrditev AACI.
Odbor za kakovost se zahvaljuje vsem
zaposlenim za njihov doprinos k izboljševanju
sistema kakovosti in varnosti. Glede na to, da pa
je cilj vodenja kakovosti nenehno izboljševanje,
si odbor želi, da se bolnišnica še naprej izboljšuje
in dokazuje svojo kakovost.
Vsa dokumentacija vezana na sistem vodenja
kakovosti v bolnišnici je dostopna vsem
zaposlenim na sledeči povezavi \\S-AD\Skupna > 1 Sistem vodenja kakovosti (SVK).
Rok Škvarč

POSLOVANJE BOLNIŠNICE V LETU
2021
Tako kot je bilo zaradi epidemije COVID-19
posebno leto 2020, velja enako tudi za 2021.
Razlika je bila v tem, da smo bolezen nekoliko
bolje poznali kot v letu 2020, kar pa dela in
poslovanja bolnišnice ni olajšalo.
Na organizacijo dela, ki smo jo morali nenehno
prilagajati epidemiološki situaciji v državi in je
vplivala na realizacijo pogodbenega programa z
ZZZS, je tako v največji meri vplivalo število
bolnišničnih postelj, ki smo jih morali namenjati
za zdravljenje COVID bolnikov. V najtežjih
mesecih smo v bolnišnici zagotavljali tudi več kot
45 postelj za zdravljenje COVID bolnikov. Temu
ustrezno je bilo potrebno prilagoditi organizacijo
dela na ostalih oddelkih in specialistični
ambulantni dejavnosti. Na eni strani zaradi
zagotavljanja ustreznega števila postelj, na drugi
strani pa zaradi kadrovskih potreb za COVID.
Ustrezno število postelj smo dobili s krčenjem
programa negovalne bolnišnice in podaljšanega
bolnišničnega zdravljena, zato na teh dveh
področjih beležimo največji izpad realizacije
programa in s tem tudi prihodka. Na drugi strani
smo
kadrovske
vire
zagotavljali
z
zmanjševanjem
specialistične
ambulantne
dejavnosti in funkcionalne diagnostike.
Velik kadrovski izziv so bile številne izolacije in
bolniške odsotnosti zaposlenih, ki so obolevali
enako kot vsi prebivalci, potem odsotnosti zaradi
karanten, nege otrok in varovanja otrok. Število
ur odsotnosti je bilo v letu 2021 v primerjavi z
letom 2020, ko smo se sicer tudi že soočali z
epidemijo, za 14.000 ur večje (v letu 2020 51.466 ur odsotnosti ali 6.433 delovnih dni, v letu
2021 – 65.291 ur odsotnosti ali 8.161 dni), v
primerjavi z letom 2019 pa kar za 18.000 ur višje
(v letu 2019 – 47.690 ur odsotnosti ali 5.961 dni).
Posledično so iz tega naslova nastajali precejšnji
viški ur (nadurno delo) pri tistih uslužbencih, ki so
bili zdravi, posebnost poslovnega leta pa je tudi
povečanje števila oseb, s katerimi smo sklenili
podjemne pogodbe, zaradi česar so posledično
tudi višji stroški iz tega naslova. Isti razlog je tudi
veliko odstopanje od načrta in realizacije
preteklih let po številu ur opravljenega
študentskega dela (načrt porabe 25.000 EUR,
dejanski strošek pa je bil več kot 100.000 EUR).
V bolnišnici smo v letu 2021 zdravili 566 COVID
bolnikov (v letu 2020 - 230 bolnikov), skupaj v
obeh letih torej 796. Sprejet Splošni dogovor za
leto 2021 (SD) v mesecu maju nas je, po že

opravljenem delu od januarja do aprila, močno
presenetil z izjemnim znižanjem cen storitev za
zdravljenje COVID bolnikov in tistih, ki so imeli
COVID poleg druge bolezni, ob dejstvu, da
določena nova delovišča (siva in rdeča cona v
Urgentnem centru) v dogovoru niso bila zajeta.
Ravno tako tudi ni bila predvidena kakšna
finančna pomoč zaradi izpada pogodbenega
program z ZZZS. Vračanje že zasluženega
denarja v prvih štirih mesecih leta 2021, ki je
sledilo sprejemu SD, je bil za poslovanje in delo
zavoda velik stres, napoved poslovanja v
finančnem načrtu, ki smo ga pripravljali v juniju,
pa težavna naloga, če naj bi bil le ta uravnotežen
pri prihodkih in odhodkih. Dodatno presenečenje
je predstavljal še način obračuna za prvo polletje,
ko smo zaradi velikega števila COVID bolnikov in
nezmanjšanim potrebam ostalih pacientov,
presegli program ABO, ki ga nismo dobili
plačanega.
Druga polovica leta je bila tako v znamenju
stalnih
dokazovanj
in
dogovarjanj
z
ustanoviteljem in financerjem o nujnosti boljšega
(ustreznejšega) vrednotenju za zdravljenje
bolnikov zaradi in s COVID boleznijo, ter plačilom
vsega opravljenega programa tako v akutni
bolnišnični obravnavi, kakor tudi v UC. Tretje
pomembno področje dogovarjanj pa je bilo
plačilo za nerealiziran program, ki smo ga
posamezne bolnišnice »žrtvovale« zato, da smo
lahko sprejeli vse COVID bolnike.
V bolnišnici smo sicer vlagali v času, ko nismo
imeli COVID oddelka, ali pa je bil ta v manjšem
obsegu, velike napore v realizacijo pogodbenega
programa. Z rezultatom opravljenega dela smo
zadovoljni. Ocenjujem, da smo delo odlično
opravili tako po obsegu, kakor tudi po kakovosti.
Da delamo kakovostno, nam je v potrditev ocena
akreditacije v letu 2021, ki je pokazala 98%
skladnost s standardom kakovosti AACI. Ker so
bili konec leta vendarle sprejeti tudi popravki pri
vrednotenju storitev za COVID bolnike in nato
konec januarja še zagotovljena sredstva za 80%
izpadlega programa, smo uspešni tudi v
finančnem pogledu. Bolnišnica je poslovala s
presežkom prihodkov nad odhodki četrto leto
zapored, Presežek prihodkov nad odhodki
znaša zaokroženo 30.000 EUR. Plačila
dobaviteljem potekajo nemoteno, brez
zaostankov.
Bistveno odstopanje v letu 2021 beležimo še na
področju materialnih stroškov, tako na področju
porabe zdravil, zdravstvenega materiala in
osebne varovalne opreme, kakor tudi na
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področju stroškov energentov, ki so konec leta
zrastli v nebo. Izjemno povečanje beležimo tudi
na področju odvoza infektivnih odpadkov in vseh
ostalih odpadkov. Pri porabi za zdravila in
medicinski potrošni material ter osebno
varovalno opremo (OVO) ne gre le za izjemno
povečanje porabljenih količin, temveč tudi za
občuten dvig cen.
Kljub temu smo v bolnišnici v letu 2021 izvedli
nekaj ključnih nabav drage medicinske opreme,
pridobili nekaj novih prostorov in prenovili stare.
Skupna realizirana vrednost investicijskih vlaganj
znaša dobre 3 milijone EUR. V delu dokončanja
gradnje je sredstva zagotovil ustanovitelj, za vse
ostale investicije pa smo sredstva zagotovili v
bolnišnici.

posegom, ob katerih lahko prihaja tudi do
kognitivnih težav kakor tudi do spremenjene
samopodobe in vrsto drugih zapletov. Vso to
breme pa zagotovo nosijo tudi starši oz skrbniki
otroka z rakom. Spopadajo se s številnimi
stresnimi trenutki kakor tudi s problemi logistike
zdravljenja in sprejemanja diagnoze. Delno
reševanje tega bremena je prevzelo Društvo
»Junaki tretjega nadstropja«, ki staršem
pomagajo pri reševanju težav povezanih z
zdravljenjem, logistiko, financiranjem ipd.

Med ključnimi opravljenimi investicijami so:
- Dokončanje stavbe CIT, PACU, RTG – 1,44
mio EUR
- Medicinska oprema, pohištvo, računalniki…
- 1,33 mio EUR
- Medicinski drobni inventar – 140.000 EUR
Med ključnimi opravljenimi vzdrževalnimi deli so:
- Prenova operacijske dvorane in nova
prebujevalnica – 845.000 EUR
- Prenova internističnih ambulant in prostorov
za mikrobiologijo – 418.000 EUR
- prenova prostorov na internem oddelku –
41.000 EUR
- prenova strehe na upravni stavbi – 41.000
EUR
Za vzdrževanje medicinske
namenili 266.00 EUR.

opreme

smo

Anica Hribar, direktorica

ZLATA PENTLJA

Zlata pentlja
Vsako
leto
15. februarja obeležujemo
mednarodni dan boja proti otroškem raku.
V podporo vsem otrokom obolelim za rakom in
tudi njihovim svojcem smo zaposleni otroškega
oddelka SB Brežice izkazali podporo. Zdravje je
zagotovo neprecenljiva vrednota, ki nima
časovnega okvirja. »Vaš otrok ima rak«, je
zagotovo stavek, ki zlomi mnoga srca. Gre za
zelo neprijetno in čustveno težko situacijo za
otroka in svojce. Otrok je v postopku zdravljenja
izpostavljen številnim diagnostično-terapevtskih

»Zaradi splošne potrebe po informiranju staršev
in drugih družinskih članov otrok z rakom ter širše
javnosti je društvo zasnovalo program
informiranja. Aktualne informacije podajamo v
različnih oblikah. Pri informiranju ima pomembno
vlogo
društvena
spletna
stran
(www.junaki3nadstropja.si), kjer lahko starši in
drugi zainteresirani najdejo informacije o poteku
zdravljenja, o hemato-onkološkem oddelku, o
pravicah in olajšavah, ki jim pripadajo, o
izkušnjah staršev, o zdravljenju v tujini… Poleg
tega pa tudi aktualne novice o dogodkih, novostih
in o delovanju ter izvajanju programov
društva. Uporabniki spletne strani se lahko
prijavijo na e-novice. Tako so redno obveščeni o
delovanju društva in o novostih. Po predhodnem
dogovoru po e-pošti pa smo na voljo tudi preko
telefona. Na spletni strani lahko starši poiščejo
nasvete strokovnjakov, ki so za dodatna
vprašanja na voljo po e-pošti. Sodelujemo s
pravnico, specialno pedagoginjo, fizioterapevtko.
Iščemo sodelovanje tudi z drugimi strokovnjaki
(Junaki 3. nadstropja Ljubljana – spletna
stran)«
Anita Mujakić, strokovna vodja pediatričnega
oddelka
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ZVONČKI ZA COVID IN INTERNI
ODDELEK

Nasmejana in malce strašna usta na
pediatričnem oddelku

Moji otroci so se letos zelo potrudili in večkrat
nabrali zvončke, ki so krasili covid in interni
oddelek, ter razveselili marsikaterega pacienta,
pa tudi zaposlenega.
Valentina Ivačič

PUSTNI TOREK V SB BREŽICE

Prijetna popoldanska ekipa internega
oddelka

Maškare v ginekološki ambulanti
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Vesela miška v urgentnem centru

POHVALA KIRURŠKEMU ODDELKU
Pozdravljeni,
v času od 3. 2. do 7. 2. 2022 sem bil pacient na
vašem kirurškem oddelku.
Želim pohvaliti vse osebje, ki je zelo zagnano in
se resnično trudi ustvariti prijazno okolje za
paciente.
Zahvala kirurgu dr. Poharju za uspešno izvedbo
operacije in skrb za moje zdravje po njej.
Zahvala tudi vsem ostalim na oddelku, ki so
skrbeli zame, pa tudi vsemu podpornem osebju,
ki skrbi, da se pacienti dobro počutimo.
Oddelek je v res starih prostorih, pa se osebje
vseeno trudi, da pacienti ne bi občutili težav, ki
jim jih takšno utesnjeno delovno okolje povzroča.
Upam, da se to kmalu spremeni in se izboljšajo
pogoji tako za zaposlene kot paciente.
Še enkrat najlepša hvala vsem.
Anton Gubenšek

POHVALE IN ZAHVALE

VALENTINOV POHOD

ZAHVALA EKIPI SB BREŽICE
Spoštovani!
Pišem pozno, a bolje pozno kot nikoli - sploh, ker
bi rada izrazila pohvalo.
Lani, 9. marca sem prišla k vam na operacijo
žolčnika, ki jo je vodil dr. Babič.
Rada bi se zahvalila celotni ekipi Bolnišnice
Brežice, zlasti pa dr. Babiču za izredno
strokovnost in prijaznost. Za razliko od izkušnje v
UKC Ljubljana, ne morem prehvaliti prijaznosti,
uvidevnosti in spoštljivosti, ki sem je bila v vaši
bolnišnici deležna na vsakem koraku, vključno od
dogovarjanja za termin dalje.
Da bi bilo čim več takšnih, kot ste tam.
Srečno še naprej in pozdrav iz Ljubljane.
Tjaša Juhart
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Februar, mesec ko praznujemo Valentinovo. »Fit
frajlice«, mali pes in kavalirji smo se odpravili na
Valentinov pohod iz Kozjega na Bohor in seveda
nazaj. Dobre volje smo se zbrali pri ribniku in
krenili v lepo, zimsko in sončno jutro.

Zdelo se nam je, da smo kar hitro prišli na sončno
teraso pri koči. Najprej smo dobili srček, nato pa
obložili mizo za malico. Kot ponavadi je malica
vsebovala VSE in še malo več.

Pot nas je najprej vodila po dolini, nato pa kar
strmo v hrib proti Veterniku. Že ime pove, da tu
zmeraj piha veter in tudi danes je bilo tako.

Dobre volje smo se podali po isti poti nazaj proti
avtomobilom in seveda kavici pred odhodom
domov. Med potjo smo naredili načrt za nov
pohod.
Se vidimo.
Mija Novak
Dobro da smo kmalu prišli v gozd in se skrili pred
vetrom. Pot razgibana, malo gor, malo dol in
veselo naprej proti Bohorju.

URNIK POHODOV
Marca gremo na Ostrež. Dobimo se v soboto
12. 3. 2022 ob 7.00 uri zjutraj na starem
mestu. Z avtomobili se bomo peljali proti
Zidanemu mostu, Hrastniku in Polšniku, ki
bo naše izhodišče za izlet. Najprej bomo šli
na Ostrež, nato pa po krožni poti cerkva in
nazaj do avtomobilov.
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Poti je za 4-5 ur. Ni veliko strmih vzponov.
Pot je lepo speljana po gričih osrednje
Slovenije.
Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam«
ter dan preživite v dobri družbi in lepi naravi.

SMEH JE POL ZDRAVJA

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK





Čudna vzgoja
Sneguljčica je živela s 7 moškimi.
Jasmina in Aladin sta bila v prepovedani vezi.
Tarzan se je sprehajal naokrog napol nag in govoril
z opicami.
Trnuljčica se je obesila na prvega moškega, ki ga
je zagledala, ko se je prebudila.
Rdeča kapica je lahko sama hodila po gozdu.
Sedem kozličkov je bilo cel dan samih doma.
Pepelka je ponoči bežala od hiše, da bi šla na party.
Martin Krpan je norce bril iz cesarja in bil rasno
nestrpen (obglavil je Turka), tihotapil je sol in ni
plačeval davkov.
Tom in Jery sta se cele dneve pretepala.
K Motovilki je vsako noč prihajal fant tako, da mu je
spuščala kito.
Ostržek je bil nepopravljiv lažnivec.
Pika Nogavička je bila skrajno predrzna
nesocializirana in nevzgojena.
Robin Hood je bil tat...
Čebelica Maja se je potepala in ni ubogala učiteljice











Marec – Mednarodni dan ozaveščanja o
raku prebavil,
Prva spomladanska sobota – Svetovna
srečanja žensk z rakom dojke,
Drugi četrtek v marcu – Svetovni dan
ledvic,
Tretji teden marca – Svetovni teden
možganov,
Tretja sreda v marcu – Slovenski dan
možganov,
Petek
pred
spomladanskim
enakonočjem – Svetovni dan spanja,
3. marec – Mednarodni dan skrbi za sluh,
4.
marec
–
Mednarodni
dan
ozaveščenosti o virusu HPV,
18. marec – Evropski dan žil,
18. marec – Evropski dan narkolepsije,
20. marec – Mednarodni dan sreče,
21. marec – Svetovni dan Downovega
sindroma,
24. marec – Svetovni dan tuberkuloze.

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! 

Te pravljice so nam pripovedovali, ko smo bili
majhni, zdaj se pa čudijo, kakšna generacija smo...

Vir: Splet

KADROVSKE SPREMEMBE
Sklenitev delovnega razmerja:

-

ILEŠIĆ Ines (7. 2. 2022),
PRTENJAK Dubravka (10. 2. 2022),
ŽIŽEK Andreja (12. 2. 2022),
ARINGER Jaka (21. 2. 2022).

Prenehanje delovnega razmerja:
- JOKIĆ Diana (14. 2. 2022).
Stanje kadra na dan 28. 2. 202: 384 zaposlenih.
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 1. 2022 je
znašalo 364,6 rednega dela, 12 pripravnikov in 7
javnih del.
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