MOJE ZDRAVJE
Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

varnostni odklon, zato mora biti zagotovljeno, da se
enak odklon ne bo ponovil.
Pomemben del kakovosti in varnosti v zdravstveni
ustanovi predstavlja tudi beleženje, analiza in
preprečevanje
napak,
škodljivih,
nevarnih
dogodkov in varnostnih zapletov (»varnostni
odkloni«).
Število evidentiranih neželenih dogodkov v naši
bolnišnici je izjemoma nizko, kar pa ne pomeni, da
jih ni, tudi ne pomeni slabše kakovosti in
strokovnosti dela, ampak slabšo odgovornost in
željo osebja za njihovo preprečitev.
Hude posledice storjenih napak so sicer redke in
tako ima osebje občutek, da ne gre za velik
problem. Napačno mnenje je, da če ni škode za
pacienta, ni napake. Prevladuje mnenje, da je za
napako kriv tisti, ki se je zadnji »dotaknil« pacienta,
vendar velikokrat so napake posledica samega
sistema. Sporočanje napak služi predvsem za
učenje iz napak, za analizo in povezovanje z
vzrokom napak ter korekcijo sistema.

Številka 4, letnik 14
TIMSKO DELO ZA VARNOST PACIENTOV
IN OSEBJA

VARNOST PACIENOV IN OSEBJA
Sodobna medicina ponuja vse več diagnostičnih in
terapevtskih možnosti, obravnava pacienta postaja
hitrejša in bolj uspešna. Številne raziskave so
pokazale, da so kljub temu napake v zdravstvu zelo
pogoste, zato danes postaja vse bolj pomemben
razvoj učinkovitih sistemov in procesov dela ter
podpornih veščin, kot so timsko delo in
komunikacija.
Tudi pri najbolj vestnih in kompetentnih delavcih
nastajajo napake. V bolnišnici se lahko zgodi

Kulturo obtoževanja in strahu (skrivanje napak,
pripisovanje napak zapletom) moramo zamenjati
za kulturo učenja, poročanja, komuniciranja oz.
pravično kulturo, ki je transparentna, podporna,
nekaznovalna, vendar ODGOVORNA.
Na nastanek neželenih dogodkov vplivajo tudi
nevidni oz. neformalni dejavniki, kot so: raven
osebne zavzetosti, osebnostne lastnosti članov in
raven pripadnosti timu, skriti osebnostni konflikti,
zato je tudi pri organizaciji dela pomembna
urejenost sistema, ki omogoča čim manj vpliva
ostalih dejavnikov ter boljšo varnost kako bolnikov
tako osebja.
Med nami mora veljati zaupanje in prepričanje, da
bodo vse informacije korektno obdelane in vgrajene
v izboljšanje sistema, kar pripelje v trajno pozitivno
in motivacijsko naravnanost vseh članov tima.
Samo poročanje brez tega nima smisla.
Dosedanji
sistem
obvladovanja
varnostnih
odklonov v naši bolnišnici ni bil povsem učinkovit,
zato ga je potrebno modificirati in nadgraditi.
Ministrstvo za zdravje zaenkrat spremlja samo
nekatere najhujše opozorilne nevarne dogodke, ki
so redki:
1. nepričakovano smrt pacienta,
2. večjo stalno izgubo telesne funkcije pacienta,
3. samomor pacienta v zdravstveni ustanovi,
4. zamenjavo novorojenčka,

5. hemolitično transfuzijsko reakcijo po transfuziji
krvi ali krvnih produktov zaradi neskladja glavnih
krvnih skupin,
6. kirurški poseg na napačnem pacientu ali
napačnem delu telesa,
7. sum kaznivega dejanja.
Kontinuirano
spremljanje
in
analiziranje
vsakodnevnih, tudi manjših in na videz
nepomembnih neželenih dogodkov predstavlja
ključni člen pri izboljšanju kakovosti in uspešnosti
dela, saj omogoča oblikovanje ukrepov in smernic
za preprečitev ponovnih dogodkov.
Naš cilj je vzpostaviti integriran in dobro delujoč
elektronsko podprt sistem sporočanja neželenih
dogodkov, kar je naloga Odbora za kakovost in
varnost. Vodje oddelkov morajo izdelati celovit
sistem ukrepov ob nastopu neželenega dogodka, ki
bo slonel na iskrenosti in poštenosti, medsebojnem
spoštovanju in odgovornosti za svoje delo. Naloga
vseh nas pa je graditi kulturo poročanja, reševanja,
odkrite in popolne analize neželenih dogodkov,
kulturo varnosti nas in naših bolnikov.
Sanja Radić Lugarić, dr. med., spec. pediatrije,
predstojnica otroškega oddelka

KAMPANJA PROMOCIJE CEPLJENJA
PROTI COVID-19

lahko z virusom covida-19 okužijo bolniki ali
sodelavci, po drugi strani pa lahko mi prenesemo
okužbo nanje.
Zaščitimo sebe in svoje bolnike pred covidom-19
Vsak posameznik lahko pomembno prispeva k
preprečevanju širjenja virusa. Najpomembnejše je
upoštevanje
previdnostnih
ukrepov.
Najučinkovitejši ukrep za zaščito našega zdravja ter
zdravja naših bližnjih pa je cepljenje proti covidu19. Cepljenje namreč predstavlja najboljšo zaščito
pred boleznijo ter težavami, tveganji in posledicami,
ki jih prinaša covid-19. Ko bomo na vrsti, se torej
cepimo. S tem namreč izkazujemo skrb zase in za
vse okrog nas.
Varnost in učinkovitost cepiv
Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je odveč.
Vsa cepiva morajo iti skozi enake, točno določene,
postopke testiranja in ocenjevanja, kjer se preverja
njihova učinkovitost in varnost, za kar poskrbijo
ustrezne inštitucije. Cepiva proti covidu-19 so bila
preizkušena v kliničnih testiranjih, v katerih je
sodelovalo več deset tisoč ljudi. Resda je bila
časovnica strnjena, vendar se je upoštevalo vse
pomembne vmesne korake, spremljanje in
ocenjevanje varnosti cepiv pa se bo nadaljevalo
tudi, ko bodo cepiva v splošni uporabi.
Spletna stran www.cepimose.si

Na zaprosilo NIJZ vam v nadaljevanju posredujemo
sporočilo v zvezi s kampanjo za povečanje
precepljenosti zdravstvenih delavcev proti covidu19 s sloganom:
»NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD – CEPIMO SE«
Zaščitimo sebe in svoje bolnike pred covidom-19.
Covid-19 je poimenovanje za bolezen, ki jo
povzroča novi koronavirus SARS-CoV-2, za
katerega je značilno, da je zelo nalezljiv in se hitro
širi med ljudmi. Bolezen ima lahko težji potek, ki pri
20 odstotkih obolelih zahteva bolnišnično
zdravljenje, medtem ko lahko okužbo na druge ljudi
prenesejo tudi osebe, ki okužbo prebolevajo brez
simptomov in znakov bolezni.
Zdravstveni delavci smo izpostavljeni večjemu
tveganju kot splošno prebivalstvo.
Z novim koronavirusom se lahko okužimo vsi, tako
starejši kot mlajši, medtem ko imajo težji potek
bolezni starejše osebe in osebe s kroničnimi
obolenji. Zaradi narave našega dela smo
zdravstveni delavci, v primerjavi s splošnim
odraslim prebivalstvom, izpostavljeni večjemu
tveganju za okužbo s covidom-19. Ker smo pri
svojem delu v stalnem in bližnjem stiku z ljudmi, nas

Ker bo ključnega pomena pri naši odločitvi za
cepljenje predvsem naše zaupanje v varnost in
učinkovitost cepiva, so na Nacionalnem inštitutu za
javno zdravje zbrali odgovore na najpogostejša
vprašanja. Najdemo jih lahko na posebni spletni
strani, www.cepimose.si, namenjeni tako splošni
kot tudi strokovni javnosti, kjer so na enem mestu
zbrane vse informacije o cepljenju proti covidu-19.
Pomembno je, da za uspešno obvladovanje
epidemije stopimo skupaj.
Zato se čim prej nalezimo dobrih navad in se
cepimo v čim večjem številu.
Nacionalni inštitut za javno zdravje

PROGRAM DELA ZAVODA IN NAČIN
VODENJA POSLOVNEGA OZIROMA
DELOVNEGA PROCESA ZA MANDATNO
OBDOBJE – priloga k prijavi za direktorico
bolnišnice za mandatno obdobje 2021 2025
1. OKVIR DELOVANJA BOLNIŠNICE
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Delo javnega zavoda Splošna Bolnišnica
Brežice je dokaj natančno definirano v državnih
predpisih in dogovorih ter aktih zavoda.
1.1.
Zakon o zdravstveni dejavnosti (vir:
Uradni list RS; http:/www.uradni-list.si)
Mrežo javne službe na sekundarni ravni
zagotavlja Republika Slovenija po predhodnem
mnenju zainteresiranih občin oziroma mesta.
Javna
zdravstvena
služba
mora
biti
organizirana tako, da je vsem prebivalcem RS
zagotovljena
vedno
dostopna
nujna
medicinska pomoč čim prej in čim bližje
nastanku dogodka.

S sklepom Vlade RS številka 511-02/92-7/1-8
z dne 11. 2. 1993 se je Splošna bolnišnica
Brežice preoblikovala v javni zdravstveni zavod
za opravljanje zdravstvene dejavnosti na
sekundarni ravni za območje Brežic, Krškega in
Sevnice. Ustanoviteljske pravice in obveznosti
izvršuje Vlada RS. O statusnih spremembah
zavoda odloča ustanovitelj v skladu z zakonom.
O povezovanju zavoda z drugimi zavodi v
skupnosti ali združenja odloča svet zavoda s
soglasjem ustanovitelja.
Zavod je pravna oseba s statusom javnega
zdravstvenega zavoda.
Programski cilji:

Programski cilji:
Glede na to, da se že nekaj časa (nič drugače
ni bilo tudi v zadnjih štirih letih) pojavljajo na
nivoju države težnje po reorganizaciji mreže
javne zdravstvene službe in težnje po
specializaciji bolnišnic, bo potrebno stalno in
skrbno spremljanje dogajanj na tem področju.
Cilj je, da v Posavju ohranimo splošno
bolnišnico v najmanj enakem obsegu, kot je to
sedaj. Bolnišnica se lahko kot splošna
bolnišnica, ki nudi storitve na osnovnih
področjih dela splošnih bolnišnic – internistika,
kirurgija, ginekologija in porodništvo ter
pediatrija – za povrh usmeri v določeno
področje. Konkretno menim, da imamo
ustrezno opremo, prostor in kadrovsko
zasedbo, da bi se lahko takoj v večjem obsegu
usmerili v ortopedijo, kjer so na nivoju države
tudi najdaljše čakalne dobe. Za te potrebe
zagotavljamo v bolnišnici tudi vso podporno
medicinsko dejavnost, ki smo jo v zadnjih štirih
letih
ustrezno
okrepili
(zagotavljanje
pripravljenosti radiologov, intenzivna terapija in
anesteziologija, kjer je uvedena tudi možnost
prijaznejše lokalne anestezije, ustrezen prostor
in potrebna oprema).
Za dosego cilja bomo skrbeti za stalno
dvigovanje kakovosti storitev, da bodo bolniki
prihajali na zdravljenje v našo bolnišnico.
Ravno tako bomo skrbeli za vpetost in
prepoznavnost bolnišnice v lokalnem okolju.
Bolnišnica je v prvi vrsti ustanova, ki skrbi za
zdravljenje prebivalcev na sekundarnem
nivoju, hkrati pa je pomemben zaposlovalec,
saj zaposluje 370 ljudi. V večini gre za visoko
kvalificirana delovna mesta. Cilj je, da
zaposlujemo kader, ki se po zaključku študija
vrača v domače okolje.
1.2.

Ustanovitveni akt (vir: spletna stran
SB Brežice; http:/www.sb-brezice.si)

Sprememba akta o ustanovitvi zaradi
doregistracije dejavnosti zavoda. Sprememba
akta o ustanovitvi bo podlaga za spremembo
statuta zavoda. V ustanovitvenem aktu bomo
dodali naslednje dejavnosti, s katerimi bomo
razširili dejavnosti zavoda:
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati;
I 56.300 Strežba pijač;
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin;
P 85.320
Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje;
P 85.421
Visokošolsko izobraževanje;
P 85.590
Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje;
P 85.600
Pomožne dejavnosti za
izobraževanje;
Q 86.901
Alternativne oblike zdravljenja;
S 96.022
Kozmetična in pedikerska
dejavnost.
V prvih dveh primerih gre za področje dela
menze in mini barčka. V slednjem trenutno
zaposlenim v okviru družini prijaznega podjetja
omogočamo
nakup
kakovostnih
toplih
napitkov, brezalkoholnih pijač in prigrizkov iz
menze, v nadaljevanju pa bi želeli dejavnost
razširiti tudi na bolnike in njihove obiskovalce.
Dejavnost ne bo namenjena zunanjim
uporabnikom in bo omejena zgolj na določen
obratovalni čas dopoldne in v času obiskov.
Za racionalnejšo izrabo prostorov bomo
registrirali možnost oddaje nepremičnin v
najem.
Sledijo dejavnosti, povezane z aktivno
udeležbo bolnišnice pri izvedbi in vključevanju
v izobraževalne programe in se s tem v večji
meri angažirati na področju prenosa znanj na
vseh področjih dela.
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V zadnjih dveh primerih pa bomo registrirali
dejavnosti, ki jih lahko bolnišnica opravlja za
bolnika kot dopolnitev zdravljenju, ki ga
opravijo v naši bolnišnici.
Z registracijo novih dejavnosti bomo sledili cilju
povečevanja prihodkov iz tržne dejavnosti, na
drugi strani pa omogočili zaposlenim
vključevanje v procese, ki lahko zanje pomenijo
nove izzive na njihovi karierni poti.
1.3.

Statut zavoda (vir: spletna stran SB
Brežice, http:/www.sb-brezice.si)

Zdravstvena dejavnost, ki jo izvaja zavod,
obsega:
- Specialistično bolnišnično dejavnost za
področje interne medicine, kirurgije,
pediatrije,
ginekološko-porodniške
dejavnosti, intenzivne terapije (z anestezijo
in reanimacijo),
- Specialistično ambulantno dejavnost,
- Ambulantno medicinsko rehabilitacijo,
- Bolnišnično lekarniško dejavnost,
- Laboratorijsko in rentgensko diagnostiko,
- Preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki,
- Patoanatomsko dejavnost,
- Dejavnost
zdravstvene
nege
in
zdravstvene administracije,
- Učno bazo praktičnega pouka za učence,
pripravnike, sekundarije (naziv učni zavod)
Zavod lahko opravlja dispanzersko dejavnost s
področja
pulmologije,
nevropsihiatrije,
dermatologije in ginekologije.
Opravlja lahko tudi dejavnost zdravstvene nege
in nege za bolnike, ki niso bili predhodno
hospitalizirani.
Zavod opravlja stranske dejavnosti za lastne
potrebe, ki obsegajo vzdrževanje naprav in
instalacij, čiščenje in vzdrževanje objektov in
prostorov, dejavnost kuhinje in menze, pralnice
z likalnico in šivalnico, dejavnost ekonomata z
nabavo in skladiščenjem, opravljanje splošnoupravnih, kadrovskih, finančno-računovodskih,
plansko-analitskih in drugih zadevZavod pridobiva sredstva od ZZZS za
dogovorjene storitve, iz proračuna RS, s
prodajo storitev, z donacijami, darili in drugih
virov.
Ne-zdravstveno dejavnost opravlja uprava s
službami.
Programski cilji:
Pridobiti program za dializo za akutne bolnike,
ki se zdravijo v bolnišnici. Na zdravljenje so
sprejeti tudi bolniki, ki potrebujejo dializo.
Ravno tako se v času zdravljenja zgodi, da se
pacientu zmanjša ali odpove ledvična funkcija

in je potrebna dializa. V takšnih primerih je
potrebno bolnike na zdravljenje prestaviti v eno
od drugih bolnišnic, klub temu, da bi ga lahko
zdravili v naši bolnišnici. Ker premeščanje
bolnikov pomeni dodatne stresne dejavnike za
bolnike, jemlje veliko dragocenega časa pri
urejanju premestitev, prihaja pa tudi do
nedopustnih časovnih zamikov pri izvedbi
dializ, je potrebno za potrebe zdravljenja
akutnih bolnikov v bolnišnici zagotoviti možnost
dialize. Dejavnost je zato potrebno ustrezno
registrirati, ter v splošnem dogovoru oz.
pogodbi z ZZZS doseči določen obseg
programa za takšno obravnavo bolnikov.
Pridobitev te možnosti bo pomenila velik
kakovostni preskok pri zdravljenju bolnikov.
SB Brežice se je v letu 2019 vključila v donorski
program Slovenija transplant in z zavodom
podpisala
pogodbo.
Za
opravljanje
pogodbenega programa bomo pridobili
ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
Cilj je, da nadgradimo kakovostno delo
bolnišnice tudi na način, da sodelujemo v
programu presaditve organov in tkiv. S tem se
bo bolnišnica postavila ob bok ostalim
bolnišnicam v državi. V zadnjih dveh letih smo
izpeljali dve uspešni aktivnosti v donorskem
programu.
Nadalje je cilj, da izboljšamo kakovost
predvsem pa hitrost izvedbe mikrobioloških
preiskav, ki jih za SB Brežice opravlja NLOZH
– enota Celje. Trenutno vse vzorce za
mikrobiološke preiskave vozimo v Celje ali
Ljubljano. Vzpostavljeni so vsi potrebni kontakti
in izdelani načrti za ureditev potrebnih
prostorov za vzpostavitev enote NLOZH v
Brežicah. Prostor za delo bo zagotavljala SB
Brežice, potreben kader ter material za delo pa
NLOZH Celje. Z vzpostavitvijo laboratorija
bomo dvignili kakovost izvidov, predvsem pa
pospešili pridobitev ustreznih rezultatov, ki
bodo omogočili hitrejše usmerjeno zdravljenje
bolnikov.
Splošna bolnišnica Brežice bo sodelovala s
Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo pri
izvajanju
izobraževalnega
programa
zdravstveni tehnik. Pri pridobivanju programa v
Brežice smo opravili pomembno vlogo kot
bodoči zaposlovalec kadra.
V naslednjih letih bomo
sodelovali na
naslednje načine:
- pomoč pri zagotavljanju potrebne opreme
za izvedbo programa,
- pomoč s strokovno usposobljenim kadrom
za izvedbo strokovnih predmetov,
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-

vključevanjem dijakov šole v izvedbo
praktičnega usposabljanja.

SB Brežice bo z vzpostavitvijo izobraževalnega
programa zdravstveni tehnik v domačem okolju
v času samega šolanja prepoznavala
najkakovostnejši kader, ki bo potencial za
izvajanje zdravstvene nege na najvišji
kakovostni ravni. Tudi dijaki bodo imeli s tem od
samega začetka šolanja možnost spoznavanja
bolnišnice in že v tem času vzpostaviti
kakovostno vez s potencialnim bodočim
delodajalcem.
V naslednjih letih si bomo prizadevali za
nadgradnjo izobraževalnega programa še na
visokošolskem področju.
Cilj je tudi usposabljanje določenega števila
zaposlenih diplomiranih medicinskih sester, ki
imajo sposobnosti za prenašanje znanja na
mlajši rod, da se za to usposobijo (pridobitev
pedagoško-andragoških znanj) in nadgradijo
svojo karierno pot tudi kot profesorice in
predavateljice. Na ta način ponudimo
določenemu številu zaposlenih razvoj na
njihovi karierni poti, za katero trenutno v našem
okolju ni bilo možnosti.
1.4.

Splošni dogovor za pogodbeno leto
(vir: http://partner.zzzs.si)

Vsako leto se predstavniki izvajalcev (zbornice,
združenje), Ministrstva za zdravje in ZZZS
pogajajo in dogovorijo za skupni obseg
programov zdravstvenih storitev in potrebnih
sredstev za plačilo programa na državni ravni.
Naj bi bil rezultat partnerskih pogajanj in nato
podlaga za sklepanje pogodb z izvajalci
zdravstvenih storitev.
Vsakoletni dogovor določa:
- Vrsto in obseg zdravstvenih storitev iz
obveznega zavarovanja
- Zmogljivosti
potrebne
za
izvedbo
zdravstvenih dejavnosti
- Obseg sredstev za dogovorjene programe,
- Globalno delitev sredstev po zdravstvenih
dejavnostih
- Izhodišča
za
oblikovanje
vrednosti
programov oz. cen zdravstvenih storitev
Programski cilj:
V preteklih letih je bolnišnici že uspelo pridobiti
nekatere nove zdravstvene programe, ki so
približali zdravstvene storitve prebivalcem
Posavja in s tem povečali dostopnost. Med temi
velja posebej izpostaviti preventivni program
DORA, ki ga opravlja Onkološki inštitut iz

Ljubljane, za kar uporablja bolnišnični
mamograf. Prostor za delo zagotavlja
bolnišnica, potrebni kader pa inštitut. Poleg
tega, da je s tem dostopnost do storitve
bistveno boljša, zaradi česar je odzivnost
vabljenih žensk večja, kot je v povprečju v
državi, na tak način bolje izrabljamo drago
medicinsko opremo, za uporabo katere inštitut
plača uporabo.
Druga dejavnost, ki smo jo uspeli pridobiti, je
diabetična retinopatija. To je komplikacija pri
diabetesu pri kateri pride do poškodbe notranje
plasti očesa, ki je sestavljeno iz živčnih celic in
se imenuje retina (mrežnica). Diabetes
povzroča mikroangiopatijo tj. bolezen majhnih
krvnih žil (kapilar), zato je v očesu posebej
prizadeta mrežnica. Treba je torej narediti vse,
da do te težke komplikacije ne bi niti prišlo.
Zaradi tega je pri vsakem diabetiku potrebna
redna kontrola oči vsaj enkrat letno. Pregled
mora obvezno vključevati širjenje zenic in
pregled očesnega ozadja, ne pa samo preizkus
vida, ker so spremembe v očesu lahko prisotne
čeprav pacient še ne opaža slabenja vida. V SB
Brežice smo za opravljanje te dejavnosti kupili
potrebno medicinsko opremo. S pridobitvijo
programa je močno izboljšana dostopnost
preiskave številnim diabetikom v domačem
okolju in s tem pravočasno zdravljenje.
V preteklih letih smo uspeli pridobiti začasno
širitev programov na določenih področjih, kjer
smo imeli čakajoče bolnike in bili sposobni s
svojimi kadrovskimi viri opraviti več programa,
kot je bilo opredeljeno v pogodbi z ZZZS za
tekoče leto. Na tak način smo zadnja 3 leta
dobili začasni prenos programov na področju
ginekološkega
dispanzerja,
ortopedske
ambulante in ORL ambulante. V letošnjem letu
smo širitev na področju ginekološkega
dispanzerja dobili za stalno in računamo, da bo
enako tudi na ostalih dveh področjih. V to smer
bomo vodili aktivnosti.
Širitve, za katere kandidiramo zadnji 2 leti in
bomo vložili maksimalne napore, da jih v
prihodnosti dobimo, pa so še naslednje:
- Operacije na ožilju 160 primerov v
vrednosti 120.000 EUR
- Endoproteze kolka 75 primerov v vrednosti
453.000 EUR
- Endoproteze kolena 75 primerov v
vrednosti 480.000 EUR
- Protibolečinska
ambulanta
in
anesteziološka ambulanta 1 dodatni tim v
vrednosti 106.000 EUR
- ORL ambulanta 0,5 dodatnega tima v
vrednosti 53.000 EUR
5

-

Nevrologija z EMG dodatnega 0,5 tima v
vrednosti 57.000 EUR
Okulistika dodatno 0,5 tima ali vrednostno
63.000 EUR
Kardiologija s funkcionalno diagnostiko 0,5
tima ali vrednostno 61.000 EUR
Ambulantna kardiološka rehabilitacija 1 tim
ali vrednostno 191.000 EUR.

Širitve na vseh področjih bi bolnikom v Posavju
pomenile večjo dostopnost do storitev, hitrejšo
obravnavo, na drugi strani pa bi širitve
doprinesle k boljši izrabi tako lastnih kadrovskih
virov, kakor tudi prostora in drage medicinske
opreme. Dodatni prihodki na drugi strani
doprinesejo
k
stabilnemu
finančnemu
poslovanju bolnišnice.
Prizadevali si bomo tudi za plačilo dejavnosti na
internistični prvi pomoči in kirurški prvi pomoči
po realizaciji. Plačilo na podlagi letnega načrta
storitev v UC in ne po dejanskem številu
obravnavanih bolnikov v UC ni dopustna. Vse,
ki pridejo po pomoč v Urgentni center moramo
obravnavati in bolnikom nuditi ustrezno
zdravstveno oskrbo. Ni prav, da bolnišnica
letno v UC opravi tudi za več 100.000 EUR
neplačanega
programa
zaradi
načina
financiranja dela v UC.
1.5.

Strategija javnega zdravstvenega
zavoda Splošna bolnišnica Brežice
(vir: spletna stran SB Brežice,
http:/www.sb-brezice.si)

Strategija je bila narejena za obdobje 2012 do
2020. Zaradi epidemije in izrednih razmer, ki so
trajale tekom celega leta 2020 (z vrhuncem od
oktobra do konca januarja, 2021), k izdelavi
nove strategije v letu 2020 nismo pristopili.
Tudi nova strategija bo sledila obstoječim
določilom strategije, ki so:
Vizija bolnišnice je postati sodobna bolnišnica,
ki bo:
- Z nenehnim spremljanjem tehnološkega in
strokovnega razvoja ter uvajanja novih
tehnologij in smernic,
- S permanentnim izobraževanjem in
usposabljanjem zaposlenih,
- S spodbujanjem raziskovanja, sodelovanja
na seminarjih in kongresih,
- Z
uveljavljanjem
kliničnih
smernic,
postopkov, standardov, kliničnih poti in
vpeljevanjem sistemov za obvladovanje
tveganj, prispevala k uresničevanju
zastavljenih globalnih – dolgoročnih ciljev,
in sicer:

-

-

-

-

Pacientom zagotavljala visoko raven
pravočasnih, kakovostnih in raznovrstnih
zdravstvenih storitev in izboljševala njihovo
zadovoljstvo,
Prispevala k izboljševanju osveščenosti
uporabnikov zdravstvenih storitev o skrbi
za lastno zdravje,
Omogočala ustrezno dostopnost in
primerno kakovost zdravstvenih in ostalih
storitev,
Ohranjala uravnoteženo in pregledno
finančno poslovanje,
Nenehno izboljševala učinkovitost in
kakovost svojega delovanja,
Zagotavljala pogoje za uspešno poslovanje
in razvoj SB Brežice z ustrezno
informiranim, usposobljenim in motiviranim
kadrom.

Z uresničevanjem naštetih ciljev bolnišnica teži
k uresničevanju poslanstva, ki mora sicer ostati
del slovenskega sistema javnega zdravstva in
kot del tega sistema prispevati k čim boljšemu
zdravstvenemu stanju in kakovosti življenja
prebivalstva v Posavju in širšem okolju, se ob
tem hkrati tehnološko in strokovno razvijati,
skrbeti za varno in uporabnikom zdravstvenih
storitev prijazno okolje, skrbeti za prijazno in
varno delovno okolje zaposlenih ter njihovo
strokovno in osebnostno rast ter povečati
prepoznavnost bolnišnice v regionalnem in
mednarodnem
okolju
kot
družbeno
odgovornega in k uporabnikom zdravstvenih
storitev usmerjenega subjekta.
Programski cilij:
V letu 2021 bomo izdelali novo strategijo
bolnišnice za obdobje od 2021 do 2026.
Temeljna izhodišča strategije bodo ostala
enaka dosedanji. Opredelili pa bomo nove cilje
na naslednjih področjih:
- Usmerjenosti k uporabnikom zdravstvenih
storitev in celostni obravnavi ciljnih skupin
bolnikov,
- Izboljševanju učinkovitosti kliničnega dela,
- Kadri – zaposlovanje, specializacije,
pripravništva, izobraževanje na strokovnih
področjih kakor tudi na splošnih področjih,
- Kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev
ter varnosti bolnikov,
- Skrajševanju čakalnih dob,
- Zdravstveni dejavnosti po pogodbi za
ZZZS,
- Tržni dejavnosti za samoplačnike in
zavarovance
pri
komercialnih
zavarovalnicah,
- Investicijam v medicinsko opremo,
- Investicijam v prostor,
6

-

Sodelovanju
z
lokalnim
ustanoviteljem, mediji …
Finančnem poslovanju.

okoljem,

-

Posebej se bomo posvetili tudi povezovanju s
šolajočo mladino, ki predstavlja potencialni
kadrovski vir v prihodnje. V strategiji bomo
posebej obdelali to področje dela in
sodelovanja s študenti medicine, kakor tudi
zdravstvene nege. Predstavitve in pogovori s
predstojniki oddelkov in drugimi zdravniki, z
vodji
zdravstvene
nege,
omogočanje
volonterskega
in
študentskega
dela,
opravljanje obvezne prakse v času šolanja,
štipendiranje in podobno, bodo naše vodilo pri
opredelitvi tega pomembnega poglavja
dolgoročnega načrtovanja.

-

-

Eden pomembnih ciljev bo ohranjanje
certifikata AACI in certifikata Družini prijazno
podjetje. Oba za bolnišnico nista le črka na
papirju, temveč nas peljeta po poti nenehnih
izboljšav in kakovostnih storitev. V bolnišnici je
kar 88% zaposlenih žensk. Še kako pomembno
je, da nadaljujemo z iskanjem najboljših rešitev
za usklajevanje službenega in družinskega
življenja.
1.6.

Resolucija o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva 2016-2026
»Skupaj za družbo zdravja (zdravja«
(vir:
spletna
stran
MZ,
http:/www.mz.gov.si

Strategija bo izdelana skladno z resolucijo, ki
postavlja v ospredje vizijo kakovostnega in
vsem dostopnega javnega zdravstva, v
središče pa uporabnika in izvajalca. V
predvidenih ukrepih si prizadeva za:
- Krepitev in varovanje zdravja ter
preprečevanje bolezni,
- Optimizacijo zdravstvene oskrbe,
- Povečanje
uspešnosti
sistema
zdravstvenega varstva,
- Pravično, solidarno in vzdržno financiranje
zdravstvenega varstva.
Ter opredeljuje naslednje krovne cilje:
- Boljše zdravje in blagostanje ter manj
neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije,
- Dostopen, uspešen in stabilen sistem
zdravstvenega varstva, ki se učinkovito
prilagaja potrebam prebivalstva,
- Zadovoljne paciente in izvajalce,
- Večji prispevek zdravstva k razvoju
Slovenije.
In naslednje specifične cilje:

-

Mrežo izvajalcev, ki se hitro odziva na
spremenjene potrebe prebivalcev in
omogoča celovito obravnavo bolnikov,
Specializacijo ustanov za zagotavljanje
visoke kakovosti zdravstvenih storitev,
Jasno razmejitev med javni in zasebnim
izvajanjem javne zdravstvene službe in
zasebne zdravstvene službe,
Večjo
odgovornost
in
učinkovitost
upravljanja,
Učinkovito načrtovanje in upravljanje
človeških virov v zdravstvu,
Izboljševanje
kakovosti
in
varnosti
zdravstvene oskrbe,
Nagrajevanje zaposlenih v zdravstvu po
uspešnosti in kakovosti,
Enaka in pravična dostopnost do
zdravstvenih storitev ter skrajševanje
čakalnih dob,
Dvig komunikacijske kulture v zdravstvu.

Pomembna so tudi merila za postavitev mreže
javne zdravstvene službe, ki so:
- Število prebivalcev, njihova starostna in
spolna struktura ter projekcija gibanja
prebivalstva območij,
- Zdravstveno stanje in potrebe prebivalcev,
- Geografska in prometna dostopnost,
- Posebne potrebe ranljivih skupin in
demografsko ogroženih območij.
Programski cilji:
Iz vseh zgoraj navedenih dokumentov – točke
1.1. do 1.6. – sledi, da je okvir, znotraj katerega
se lahko giblje direktor javnega zavoda, jasno
določen in opredeljen. Ker so razlage teh
okvirjev takšne in drugačne, bo potrebno tudi v
bodoče budno spremljati strateške dokumente,
ki se pripravljajo na nivoju države in se
usmerjajo v novo organizacijo mreže javne
zdravstvene službe in specializacijo bolnišnic.
Ravno v zadnjih štirih letih, ko sem se
srečevala s kar petimi različnimi ministri za
zdravje in njihovimi vsakokratnimi ekipami
sodelavcev, se je izkazalo, da vsaka ekipa
razume krovne državne dokumente na svoj
način. Naj v tem kontekstu izpostavim
naslednje dogodke: sprejemanje nacionalne
strategije na področju intenzivne medicine, ki je
uvrstila SB Brežice (poleg SB Trbovlje in SB
Ptuj) med lokalne bolnišnice, večkratno
argumentiranje o potrebnosti bolnišnice, ne
glede
na
»dobro«
cestno
povezavo
(avtocesta),
dokazovanje
o
izvajanju
kakovostnih
zdravstvenih
storitev
kljub
majhnosti bolnišnice (število opravljenih
storitev na zdravnika) in podobno.
7

Kako pomembna je bolnišnica, smo dokazali v
času epidemije. Na prvi pogled majhno število
postelj, ki smo jih zagotavljali za zdravljenje
COVID bolnikov v državi (45 postelj) po drugi
strani prestavlja 40% posteljnih kapacitet za
akutno bolnišnično obravnavo bolnišnice. To je
bil največji delež postelj za zdravljenje COVID
bolnikov med vsemi bolnišnicami. S tem
številom postelj smo zagotavljali sprejem in
zdravljenje ne le COVID bolnikom iz Posavja,
temveč mnogim izven regije. Od skupno 457
bolnikov, ki so se zdravili v naši bolnišnici, je
bilo kar četrtina iz drugih regij Slovenije. Menim,
da je epidemija, ki smo jo doživeli in v kateri še
živimo, pokazala, da je potrebno ohranjati
obstoječo mrežo splošnih bolnišnic ne le zaradi
ustrezne
dostopnosti
in
preskrbljenosti
lokalnega prebivalstva na sekundarnem nivoju,
temveč tudi iz razloga zagotavljanja ustrezne
kadrovske zasedbe bolnišnice v primeru
povečanih potreb zdravstva v državi v izrednih
razmerah. Kot primer naj izpostavim, da
nobena specializirana bolnišnica v Sloveniji ni
zmogla zagotavljati sprejema in zdravljenja
COVID bolnikov (na primer: Topolšica, Sežana,
Valdoltra …). Da bi pogoje za delo v izrednih
razmerah v splošnih bolnišnicah še izboljšali, si
bomo prizadevali, da se v vsaki regijski
bolnišnici zaposli en zdravnik infektolog, ki se
financira ločeno, ne glede na programe, ki jih
sicer izvaja po pogodbi z ZZZS. Glede na
povečevanje števila odpornih bakterij in
pričakovane nove izbruhe infekcijskih (virusnih)
bolezni v bodočnosti, je zaradi preprečevanja
bolnišničnih okužb in s tem poveznim stalnim
preverjanjem organizacije in izvajanja dela,
izobraževanjem
zaposlenih,
kakor
tudi
sodelovanjem pri zdravljenju bolnikov ter
svetovanju primarnemu nivoju, zaposlitev tako
specializiranega zdravnika v regiji nuja.
Že sedaj se SB Brežice po kakovosti storitev
lahko postavi ob bok katerikoli splošni
bolnišnici v državi. Je prepoznana tudi širše,
zato se število bolnikov, ki prihajajo k nam iz
leta v leto povečuje. Tudi iz razloga, ker
skrbimo za skrajševanje čakalnih dob.
Pogosto medijsko pojavljanje v obliki raznih
časopisnih, spletnih ter televizijskih prispevkov
o uspehih, ki smo jih dosegli v SB Brežice,
bolnišnico promovirajo in ji dajejo določeno
težo v državi. Na marsikaterem področju smo
lahko tudi zgled drugim, ne nazadnje pa se
moramo zavedati, da včasih tudi iz majhne
sredine zraste velik strokovnjak, ki pomembno
vpliva na razvoj panoge ne le v državi, temveč
tudi širše (na primer Josip Cholewa).

V zvezi s čakalnimi dobami pa je vendarle
potrebno izpostaviti, zakaj do njih v veliki meri
prihaja – razlog ni vedno v tem, da zdravstvene
ustanove ne bi mogle narediti več, temveč v
tem, da financer ne zmore, glede na
zagotovljena sredstva, plačati vseh storitev, ki
bi jih lahko izvajalci zdravstvenih storitev
opravili. Zato si bomo v bolnišnici prizadevali,
da bi bilo s strani financerja čim več
zdravstvenih storitev plačanih po realizaciji in
ne zgolj omejeno število. Poudarjati je
potrebno, da so čakalne dobe v štartu nastale
zaradi omejene količine denarja za opravljanje
zdravstvenih storitev in ne zaradi nezmožnosti
izvajalcev, da bi naredili več. Na vseh
področjih, kjer v SB Brežice lahko opravimo
toliko zdravstvenih storitev, kot jih zmoremo s
kadrovsko zasedbo, čakalne dobe niso nad
dopustno.
2. EKONOMIKA
IN
STROŠKOVNA
UČINKOVITOST POSLOVANJA
2.1.

IZ PROGRAMA 2017 – 2021

V tem delu naj najprej izpostavim svoj zapis
oziroma ugotovitve iz kandidature pred štirimi
leti, in sicer:
Bolnišnica v večini let posluje na meji
pokrivanja odhodkov z doseženimi prihodki,
včasih z manjšim primanjkljajem, občasno s
presežkom prihodkov nad odhodki. Značilnost
zadnjih let je poslabšanje likvidnosti in kljub
bistveno večjemu številu zaposlenih se viša
število neizkoriščenih (neplačanih) delovnih ur,
zato je za dolgoročnejšo stabilnost poslovanja
potrebno uskladiti potrebe z zmožnostmi in
skrbeti za stroškovno učinkovitost.
Gospodarno poslovanje zavoda na vseh
področjih bo izziv, ki ga bo potrebno doseči, če
bomo želeli ohraniti nivo zaposlitev, potrebno
bo pridobiti dodatne posle in prihodke iz
državnih in evropskih virov, daril in donacij,
vpeljati nove organizacijske in tehnološke
rešitve, boljšo izkoriščenost opreme in ostalih
virov.
Pomembno je zagotoviti ustrezne medsebojne
odnose, informiranje in ustrezno sodelovanje z
zdravstvenimi ustanovami, zavarovalnicami…
pri pripravi izhodišč za izvajanje zdravstvenih
programov, oblikovanju ponudbe storitev in cen
oziroma trženju. Z organizacijo dela bomo
izvajanje dejavnosti z obvladovanjem stroškov
zastavili tako, da bo bolnišnica:
- Pozitivno poslovala,
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-

-

Zagotavljala likvidnost
Izboljšala učinkovitost in kakovost dela
Vzpostavila
model
zagotavljanja
učinkovitega uresničevanja letnih finančnih
načrtov
(realne
ocene
načrtovanih
prihodkov in obvladovanje stroškov)
Povečala odstotek tržnih prihodkov
Povečala delež sofinanciranja zunanjih
vlagateljev v investicijskih projektih.

Nadalje sem zapisala, da ne morem
napovedati, kot nepoznavalec notranjih
razmerij v zavodu, kako se bomo lotili
reševanja težav, vsekakor pa jih bomo iskali v:
- Zagotavljanju potrebnih finančnih sredstev
za izvajanje dejavnosti Urgentnega centra.
- Zagotavljanju 100% realizacije programov
po pogodbi z ZZZS.
- Zniževanju stroškov materiala in dela.
- Povečavanju tržne dejavnosti, ki se je v
zadnjih desetih letih znižal namesto
povišal.
- Pridobivanjem namenskih sredstev za
izvedbo večjih investicij in investicijskovzdrževalnih del (razpisi MZ, lokalno
okolje, donatorji).
2.2.

2.3.1.

datum

Stanje neplačanih ur

31. 12. 2014

49.284

31. 12. 2015

42.534

31. 12. 2016

31.297

30. 06. 2017

34.477

31. 12. 2017

36.208

31. 12. 2018

23.911

31. 12. 2019

11.208

31. 12. 2020

11.915

ki
Odhod
ki
Rezult
at

obdobje
1-12
2018
1-12
2019

načrtovano

realizirano opomba

153.599

507.066

133.800

360.656
Rezultate smo spremljali pol leta.

1-12

Ob polletju je Vlada RS s sklepom

2020

115.489

Realizaci

Realizaci

ja 2017

ja 2018

ja 2019

Realizaci
ja 2020

obdobje

16.734.7

17.475.2

18.946.6

22.642.2

1-12 2014

01

18

60

94

1-12 2015

269.063

16.940.0

17.315.5

18.403.7

21.321.5

1-12 2016

-337.905

1-06 2017

-389.927 Ob nastopu mandata

1-12 2017

-205.306 201.541 EUR odpisanih neplačanih

07

24

17

18

-205.306

+160.394

+542.943

1.320.77

Poslovni izid opombe
10.298

Prejeli 263.963 EUR d. pomoči in za
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1.625.648
EUR
zapadlih
neplačanih
obveznosti do dobaviteljev,
Zapadle obveznosti do zaposlenih 423.791
EUR (neplačanih 36.000 ur dela)
Kumulativna izguba konec leta 2017 v višini 543.213 EUR.
2.3.

sanacijo ukinila

POSLOVNI IZID

obveznosti do MZ
1-12 2018

160.395

1-12 2019

542.943 ustanovitelja za plačilo zapadlih

Prejeli smo 320.528 EUR pomoči
obveznosti do dobaviteljev
Prejeli smo 960.311 EUR pomoči
ustanovitelja za plačilo zapadlih
1-12 2020

-

185.398

Realizaci

Ključna področja sanacije ob nastopu mandata
direktorice v letu 2017 so bila:

-

Ob nastopu mandata

DOSEŽKI V MANDATU 2017 - 2021:

Bolnišnica je bila konec leta 2020 v celoti
sanirana.
Nima
zapadlih
obveznosti
do
dobaviteljev, oziroma so te minimalne (10.000
EUR), obveznosti do zaposlenih že nekaj časa
poravnavamo tekoče v referenčnih obdobjih,
kumulativno pa beležimo ob koncu leta 2020 za
+1.480.000 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

-

opombe

2.3.2. PRIHRANKI REALIZIRANI NA PODLAGI
SANACIJSKEGA PROGRAMA (pripravljen in
potrjen spomladi, 2018)

2.3.3.

Prihod

STANJE NEPLAČANIH UR

POSLOVANJE BOLNIŠNICE – 2014
DO 2020

2.3.4.

1.320.776 obveznosti do dobaviteljev

INVESTICIJE

obdobje

Zagotovljena

Realizirana

sredstva v cenah

sredstva za

storitev

investicije

1-12 2014

461.327

1-12 2015

616.276

927.404

1-12 2016

588.917

694.840

1-12 2017

624.270

692.208

1-12 2018

622.020

543.912

Opombe

2.799.727 1,5 mio UC
Cca 0,4 mio
UC
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1-12 2019

717.383

1.347.975

1-12 2020

871.136

1.662.830

Delež nam pove, da se je % sredstev v ceni storitev ZZZS,
namenjenih obnovi osnovnih sredstev povečeval.

2.3.5.

ZAPADLE NEPLAČANE OBVEZNOSTI
Neplačane

obdobje

zapadle

obveznosti

do opombe
1.698.560

AMORTIZACIJSKI

1-12 2015

1.532.811

H SRED.

1-12 2016

1.254.117

Porabljena am

1.625.648 Ob nastopu mandata

sredstva

923.397

1-12 2018

754.592

1-12 2019

996.279 *

1-12 2019

886.367 **

461.244
461.244

leto

leto

leto

leto

2017

2018

2019

2020

1673470

AOP 870
celotni odhodki
AOP 887

1
1694000
8

76,03

390.058

1.179.51
8
1.179.51
8

680.402
536.019
144.383

priznana am v ceni
storitev

640.180

649.151

741.177

894.884

Delež nam pove, koliko amortizacijskih sredstev, ki jih prejmemo
v ceni storitev, smo namensko porabili za obnovo osnovnih
sredstev. Zaradi likvidnostnih težav, jih v letih 2017 in 2018 nismo
v celoti. V letu 2019 smo jih bistveno več zaradi nakupa CT. V letu
2020 smo na račun bistveno večje porabe sredstev v letu 2019
realizirali za nakup nove oprem manjši delež sredstev.
4. STOPNJA
ODPISANOSTI
OPREME

0,85

0,79

0,78

6.997.17

7.068.14

7.394.09

9

5

0

8.221.43

8.892.48

9.486.28

5

4

6

0,84

popravek vrednosti
opreme AOP 007

celotni prihodki

390.058

- amortizacija po

KAZALNIKI POSLOVANJA (2017 – 2020)

0,99

159,14

ZIJZ

*Ob upoštevanju prejema državne pomoči za
plačilo zapadlih neplačanih obveznosti v višini
320.528 EUR in dejstva, da ZZZS izvajalcem ni
izplačal zadnje dvanajstine akontacije v višini
334.840 EUR in razlike za nižji izplačani akontaciji
za oktober in november v višini 95.600 EUR, skupaj
torej 430.440 EUR (nakazilo prejeli 3.1.2020).
**Ob upoštevanju lastnih prihodkov - akontacij, ki bi
jih morali dobiti v letu 2019, brez upoštevanja
državne pomoči

GOSPODARNOSTI

60,09
72,05

amortizacije

10.255

1. KAZALNIK

leto
2020

- naložbe iz

1-12 2017

2.4.

leto
2019

PORABLJENIH

1-12 2014

1-12 2020

leto
2018

3. DELEŽ

dobaviteljev

1-06 2017

leto
2017

6.895.66
1
8.175.46

oprema AOP 006

7

1,02

1,03

1,06

17.475.9

18.946.6

22.642.2

Stopnja odpisanosti pove, v kolikšnem deležu je oprema odpisana.

18

59

94

Ta se je iz leta v leto nižala, kar izkazuje, da smo v nakup opreme
vlagali bistveno več, kot v preteklih letih.

17.215.5

18.403.7

21.321.5

23

15

18

5. DNEVI VEZAVE
ZALOG
MATERIALA

10,77

11,60

23,80

99.394

114.204

257.611

3.368.29

3.593.06

3.950.68

2

4

5

12,56

Kazalnik gospodarnosti nam pove, da smo z enoto porabljenih
sredstev pridobili v letu 2017 0,99 enote prihodka in s tem

zaloge AOP 023

121.417

stroški materiala

3.527.12

presežek odhodkov, v naslednjih letih pa smo povečevali prihodek
na enoto porabljenih sredstev in s tem dosegli presežek prihodkov.

AOP 873

3

2. DELEŽ
AMORTIZACIJSKI

4,14

H SRED. V
POGODBAH ZZZS

celotni prihodek iz
pogodb ZZZS

4,58

Koeficient pove, za koliko dni imamo zalog materiala. Cilj zavoda
je, da so zaloge čim manjše. V letu 2020 smo jih povečali na račun

4,44

priznana am s
strani ZZZS

4,35

624270
1405454
8

nezanesljivosti trga pri dobavi OVO. Za nemoteno delo smo
631.970

717.383

871.136

skladno z državno odredbo naredili na določenih področjih
mesečno

15.258.9

16.503.0

19.023.2

70

79

10

ali

celo

tri-mesečno

zalogo

(zaščitne

maske,

kombinezoni, razkužila, rokavice). Na drugih področjih ohranjamo
zaloge na enakem nivoju kot vsa leta nazaj..
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osnovna sredstva

6. KOEFICIENT
PLAČILNE

1,60

SPOSOBNOSTI

1,60

1,17

po nabavni
vrednosti (AOP

2,63

002+004+006)

povprečno št.
dejanskih dni za

96

plačilo

96

79
60

plačilo

12

21.013.9

21.768.3

23.047.6

56

43

09

70

povprečno št.
dogovorjenih dni za

20.934.1

60

60

Kazalnik pove, koliko enot nabave osnovnih
sredstev smo realizirali na 1 enoto poslovnega
prihodka.

30

Cilj je 1. Z toliko kot je koeficient >1, za toliko zamujamo s plačili.

Programski cilji:

Od 1.1.2021 dalje več ne zamujamo s plačili in je koeficient 1.
leto

leto

leto

leto

2017

2018

2019

2020

7. KOEFICIENT
ZAPADLIH
OBVEZNOSTI

1,58

1,84

0,01

754.591

996.279

10.288

476.595

542.024

504.892

1,92

zapadle neplačane
obvez. na dan
31.12.

923.397

mesečni promet do
dobavit. AOP
871/12

480.622

Cilj kazalnika je 0, ki smo ga dosegli v začetku januarja, 2021.
8. KAZALNIK
ZADOLŽENOSTI

0,45

tuji viri (AOP
034+047+048+054

4.371.99

+055)

5

obveznosti do virov

9.784.56

sredstev (Aop 060)

1

0,44

0,45

0,46

4.106.61

4.328.84

6.300.82

7

2

6

9.323.00

9.724.84

13.794.8

0

5

89

Cilj je čim nižji kazalnik. Tekom let smo ohranjali kazalnik na istem
nivoju.
9. POKRIVANJE
KRATKOROČNIH
OBVEZNOSTI Z

0,38

0,37

0,91

1.234.44

1.252.38

4.858.16

0

7

5

3.227.86

3.346.79

5.330.88

1

6

9

GIBLJIVIMI
SREDSTVI

0,36
1.255.17

AOP 012+AOP 023

2
3.499.87

AOP 034

7

10.
SREDSTEV

0,83

0,85

0,94

17.429.2

18.540.6

21.668.5

19

55

36

0,78

prihodki iz poslovne
dejavnosti (AOP

16.249.2

860)
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Tako, kot smo se v letu 2018 pridružili kot partner v
projektu MOST, ki je bil financiran iz EU sredstev,
se bomo tudi v naslednjih štirih letih trudili za
sodelovanje v projektih, financiranih iz drugih virov.
Prizadevali si bomo, da bodo ključne investicije
bolnišnice uvrščene v NRP države in bodo
sofinancirane iz državnih in/ali EU sredstev. Glede
na to, da je delež sredstev za amortizacijo prostora
in opreme v cenah storitev bistveno prenizek (le
okoli 4,5%), na ta način dobimo bistveno premalo
denarja, da bi lahko le z lastnimi sredstvi izpeljali
nakupe
drage medicinske opreme in večje
investicije – kot na primer pridobitev dodatnih
prostorov ali posodobitev starih. V tem delu je
izjemnega pomena tudi nadaljnje povezovanje z
lokalnimi skupnostmi, s pomočjo katerih bo
bolnišnica lahko izpeljala za regijo pomembne
projekte s področja zdravstva (kot na primer
izgradnja novega objekta F in rekonstrukcija
objekta A).
Ravno tako se bomo še naprej trudili, za
pridobivanje donatorskih sredstev za izvedbo
različnih investicij in izboljšav.

Cilj kazalnika je 1. Cilju smo se približali v letu 2020.

PRIHODKOVNOST

Poslovanje zavoda ohraniti na doseženem nivoju,
kazalnike poslovanja ohraniti na enakih vrednostih
ali izboljšati. Cilja ne bo enostavno doseči, saj
poslovodstvo zavoda nima vpliva na določanje cen
storitev, na povečanje obveznosti do zaposlenih, ki
izhajajo iz dogovorov države s sindikati, kakor tudi
ne na normative in standarde, ki veljajo za
zdravstveni sektor. Tudi način plačila posameznih
zdravstvenih storitev – kot na primer delo v
Urgentnem centru - lahko predstavlja določena
tveganja pri uspešnem poslovanju bolnišnice
(plačilo po programu dela, ki ga določi financer in
ne po realizaciji). S skrbno organizacijo dela,
premišljenim zaposlovanjem kadrov, 100%
realizacijo pogodbenih storitev, pridobivanjem
novih programov in povečevanjem tržne dejavnosti,
bomo zastavljene cilje dosegli.

V tem in naslednjih letih načrtujemo, da bomo
uvedli vsaj 2 nova prospektivna programa na
področju kirurgije.
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3. ORGANIZIRANOST
SISTEM VODENJA

IN

KADRI

TER

Organizacija in reorganizacija je stalen proces v
življenju vsake najmanjše združbe živih bitij.
Delovna organizacija s 370 zaposlenimi ni statična
celota, temveč nenehno spreminjajoča združba, ki
terja danes takšne, drugič drugačne prijeme za
optimalno delovanje.
Tako kot velja za vsa živa bitja, tudi v delovni
organizaciji prihaja do medsebojnih vplivov in trenj,
zato je uravnoteževanje za ohranjanje kolikor toliko
stabilne celote, nenehen proces. Tudi tu se
pojavljajo tipične biološke značilnosti kot veljajo za
vsak
ekosistem.
Medsebojni
odnosi,
od
sodelovanja, napetosti, trenj in nato ponovno
vzpostavljanja reda in notranjega ravnovesja, se
izmenjujejo. Težimo k čim daljšim obdobjem
notranjega ravnovesja in sodelovanja, ko se lahko
posvetimo pretežno svojemu delu in smo učinkoviti.
V takšnih obdobjih smo tudi navzven močni in
bistveno manj ranljivi.
Sožitje in zajedavstvo sta dva temeljna odnosa, ki
ju najdemo v naravi.
V primeru prevlade
zajedavstva, so gostitelji kaj kmalu v manjšini, zato
se slabo piše tudi zajedavcem. Sožitje je najvišja
oblika sodelovanja različnih organizmov, kjer sicer
oba izkoriščata drug drugega, vendar na način, da
imata od tega oba korist, škode pa praktično nihče.
V SB Brežice smo v zadnjih štirih letih vzpostavili
dokaj dobre medsebojne odnose. Ključno je, da
smo premagali delitev na vi in mi (izvajalci storitev
in vodstvo). Z gradnjo medsebojnega zaupanja,
sodelovanja, izmenjave mnenj in stališč pri iskanju
najboljših rešitev, smo našli pot in mehanizme, ki so
organizacijo dokaj stabilizirali. Nikakor ne moremo
reči, da na tem področju nimamo več kaj narediti.
Predvsem pa se moramo zavedati, da je vsako
obdobje ravnovesja lahko hitro načeto, in da lahko
nanj vpliva že najrahlejša sapica iz okolja. Združba
je še kako odvisna od pojavov in vplivov iz okolja.
Vedno znova bomo morali najti načine, da bomo iz
danih virov lahko zase iztržili najboljši možni izplen.
Zato bo tudi proces vzpostavljanja ustreznih
medsebojnih odnosov, ki bodo omogočali uspešno
delovanje organizacije, stalen izziv vsakega vodje
in direktorja.
V SB Brežice v preteklem mandatu nismo posegali
ne v strukturo organizacije zavoda, ne v pridobljene
pravice zaposlenih. Kljub temu smo našli načine za
uravnoteženje poslovanja.
Načelo, da lahko potrošimo le toliko, kot ustvarimo,
da si moramo prizadevati za dobro opravljeno delo,
če hočemo ohranili uporabnike in pridobili nove,
kakovost storitev, zavedanje, da nam organizacija

daje možnost za lepo in dostojno življenje, bodo
vodilo tudi v prihodnih štirih letih. Uspešnost
direktorja bo odraz vsega naštetega.
Sicer pa bomo tudi v naslednjih štirih letih aktivni na
naslednjih področjih:
- Izboljševanju kliničnih poti in pripravi novih,
- Izboljševali standarde zdravstvene nege in
pripravljali nove,
- Organizirali delo na način, da bo delovni
čas smotrno izrabljen,
- Ohranjali standard kakovosti, kjer smo v
zadnjih treh letih dosegli velik napredek,
- Se izobraževali na strokovnem področju,
- Se izobraževali na področju komunikacije
in medsebojnih odnosov,
- Razpravljali o etičnih načelih in spremljali
pravila,
- Opravljali ankete med zaposlenimi in
uporabniki storitev, ki bodo podlaga za
spremembe in izboljšave,
- Zagotavljali varno in urejeno okolje tako za
zaposlene kakor tudi za uporabnike,
- Skrbeli za ravnovesje med delovnim in
zasebnim življenjem in zagotavljali plačilo
za opravljeno delo,
- Poskušali zmanjšati odsotnost zaradi
bolezni,
- Iskali rešitve za zaposlovanje invalidov,
- Organizirali
lastna
usposabljanja
s
prenosom znanj med zaposlenimi in
angažiranjem zunanjih izvajalcev,
- Spodbujali zdrav življenjski slog (ustanovili
smo športno društvo, ki mu moramo dati
nekaj zagona).
Ključno v sitemu vodenja bo še naprej zakonito,
uspešno in učinkovito delovanje bolnišnice.
Upoštevana bodo naslednja načela:
- Interdisciplinarna obravnava vsebim pred
sprejemom najpomembnejših odločitev
- Tesno sodelovanje s strokovno direktorico
in pomočnico direktorice za zdravstveno
nego in oskrbo, z vsemi predstojniki in vodji
služb.
- Določitev prioritet in učinkovito izvajanje
nalog.
- Informiranje.
Redni osebni razgovori, sestanki komisij,
strokovnih organov, timov … obveščanje in
preverjanje realizacije sprejetih sklepov bodo
ostali stalnica pri vodenju bolnišnice. Redne
objave o pomembnejših dogodkih in poslovanju
bolnišnice v internem glasilu bolnišnice in
redna srečanja z zaposlenimi po oddelkih ter
predstavniki sindikatov, se je izkazala v
preteklih letih kot dobra poteza.
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Nadaljevali bomo s tedenskimi upravnimi
kolegiji, rednimi sestanki komisij (za kakovost,
etična vprašanja, preprečevanje bolnišničnih
okužb … ).

-

Na posameznih področjih se bomo še naprej
povezovali z drugimi bolnišnicami (kot na
primer sodelovanje s SB Ptuj pri zagotavljanju
pripravljenosti za radiološke storitve, s čimer
smo v bolnišnici v zadnjih dveh letih zagotovili
ustrezno
RTG
diagnostiko
24/365).
Sodelovanje z ZD Sevnica pri zagotavljanju
psihiatrične obravnave bolnika, z ZD Brežice
pri izvajanju šole za starše, s SB Novo mesto
pri obravnavi COVID bolnikov …. Bolnišnica bo
tudi v bodoče s sodelovanjem z drugimi zavodi
povsod, kjer se da približati zdravstveno
storitev (kot na primer kirurška specialistična
ambulanta, ki jo opravljamo v ZD Sevnica in ZD
Krško), to zagotavljala.

-

Uvajali bomo nove diagnostične postopke, ki jih
bomo z lastnimi zmogljivostmi lahko opravljali
(kot na primer test za COVID protitelesa …).
4. INVESTICIJSKO
prostorski pogoji
4.1.

-

-

-

-

-

-

PODROČJE

–

V preteklih štirih letih smo izvedli
naslednje:
Prenova porodne sobe, prostora za CTG,
hodnikov in ureditev nadstandardnih sob
na ginekološko-porodnem oddelku
Prenova čakalnice, hodnikov in sanitarij ter
prostor za dežurnega zdravnika na
ginekološko-porodnem oddelku
Uredili hodnik in prehodna vrata na hodniku
na kirurgiji
Prenovili večji del internega oddelka
Prenovili
lekarno,
uredili
centralno
administracijo
ter
nov
vhod
za
specialistične ambulante
Uredili požarno javljanje v kletnih prostorih
Prenovili prostore za sterilizacijo
Dokončali investicijo v ureditev novih
prostorov za CIT in nov RTG oddelek nad
UC
Uredili novo okulistično ambulanto
Uredili nove sanitarije za uporabnike v
sklopu kirurških in novih internističnih
ambulant
Prenovili nekaj sob in sanitarij na internem
oddelku

-

-

Ključna pa bo investicija v izgradnjo novega
objekta F, v katerem bomo uredili sobe
ustreznega standarda za polovico internega
oddelka in ginekološko-porodnega oddelka ter
fizioterapijo ter nekaj specialističnih ambulant,
sedanji ginekološki oddelek uredili za kirurgijo
– travmatološki del, objekt A pa rekonstruirali
za potrebe negovalne bolnišnice, v kateri bomo
obstoječih 30 postelj povečali na 50.
Računamo, da bo investicija sofinancirana iz
EU in državnih sredstev.
5. ZAGOTAVLJANJE
TEHNOLOGIJE
5.1.

-

4.2.
-

V naslednjih štirih letih bomo:
Prenovili staro operacijsko dvorano in
uredili novo prebujevalnico

Prenovili področje kirurških specialističnih
ambulant in internističnih ambulant
Na novi lokaciji bomo uredili prostore za
cikloerogometrijo, UZ srca in diabetološko
ambulanto
Uredili
prostore
za
potrebe
mikrobiološkega
laboratorija
za
vzpostavitev nove dejavnosti
Uredili prostore za endoskopski center v
bivših prostorih RTG oddelka
Nadaljevali s prenovo bolniških sob in
sanitarij na vseh oddelkih
Uredili dodatne prostore za fizioterapijo
Uredili prostore za ORL ambulanto in
nevrologa in EMG diagnostiko
Uredili
parkirišča
v
bolnišničnem
kompleksu
Ureditev ustreznih prostorov za izolacijo v
sklopu UC – opazovalnica za sivo in rdečo
cono za primer bolnikov z infekcijskimi
boleznimi, kot je COVID-19.

-

OPREME

IN

IT

V preteklih štirih letih smo kupili
naslednje naprave in programsko
opremo (katerih vrednost je > 12.000
EUR):
UZ
za
ginekološko
specialistično
ambulanto
UZ
za
kardiološko
funkcionalno
diagnostiko s TEE sondo
Premični UZ za interni oddelek
UZ za CIT
UZ za RTG oddelek
Napravo za računalniško tomografijo - CT
Sterilizator + manjši sterilizator
Kolonskop z opremo 2x
Glava kamere za abdominalni stolp v
operacijski dvorani
Vrtalka baterijska v operacijski dvorani 3x
(OP)
Snemalna naprava s kamerami v OP
Analizator urina za laboratorij
Hydrasys scan za laboratorij
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-

-

-

5.2.

-

-

Analizator hemoglobina za laboratorij
Biokemični analizator za laboratorij glavni
in pomožni
Gastroskop 2x
Celotno novo opremo za prenovljeno
lekarno
Termodezinfektor za sterilizacijo
C-lok za Operacijski blok
Termodezinfekor za endoskope
Luč za eno od operacijskih dvoran
RTG za radiološki oddelek
Še en RTG za radiološki oddelek smo
najeli
Transportni voziček s pogonom za
premagovanje klančin
OCT napravo za okulistično ambulanto
Špranjsko
svetilko
za
okulistično
ambulanto
Kombinirani
keratorefraktometer
z
vgrajenim tonometrom za okulistično
ambulanto
2 Ventilatorja za CIT
Transportni ventilator za CIT
Ventilator za zdravljenje z visokimi pretoki
za CIT
Anitdekubitusne blazine
Kirurški noži za Operacijski blok
Centralni nadzorni sistem in monitoring za
CIT in polintenzivo
Vso ostalo opremo za nove prostore CIT
Kupili 48 električnih postelj (NBO, kirurgija,
interni oddelek, ginekologija)
Strežnik za UC in uprava
Nakup programske opreme za prehod na
brezpapirno poslovanje in elektronsko
hrambo medicinske dokumentacije
Nakup sestrskih tablic za elektronsko
vodenje zdravstvene nege bolnikov.
V naslednjih štirih letih bomo kupili
ali najeli:
UZ za ginekološki oddelek
Endoskopsko premo za nov endoskopski
center
Vso novo opremo za prenovljeno staro
operacijsko dvorano
Vso novo opremo za na novo urejeno
prebujevalnico
Še vsaj en UZ za potrebe ostalih oddelkov
Vso novo opremo za ORL ambulanto
Posodobitev naprav za fizioterapijo –
nakup naprave za visokoenergetsko
indukcijsko terapijo
Magnet za RTG oddelek
Zamenjava preostalih postelj z električnimi
posteljami
Oprema za nov objekt F
Programska oprema za telemedicino

-

Programska in strojna oprema za vrstomat
Programska oprema za patohistološke
preiskave in druga najsodobnejša IT
tehnologija, ki se bo razvila v naslednjih
letih

6. ZAKLJUČEK
Ključni deležniki pri uspešnem delu bolnišnice
so: ustanovitelj, ZZZS, izvajalci – nosilci
programov v bolnišnici in ostali medicinski in
nemedicinski kader ter uporabniki. Vložila bom
vso svojo energijo, da bomo pričakovanja vseh
zgoraj naštetih spletli v ustrezen preplet
aktivnosti za nadaljnje uspešno delo bolnišnice
in kakovostno oskrbo bolnikov.
Kot sem zapisala pred štirimi leti, da je za
uspešno poslovanje zavoda ključen človeški
kapital, se je trditev potrdila v praksi. Vsak
posameznik s svojim prispevkom (ali neprispevkom), vpliva in prispeva (ali ne prispeva)
pri gradnji harmonične (ali neharmonične)
sredine in uspešne (ali neuspešne) delovne
organizacije.
Delo v bolnišnici opravljam s ponosom, saj ga
jemljem kot veliko zaupanje, da vodim eno
večjih delovnih organizacij, ki je še kako
pomembna za kakovostno življenje ljudi v
Posavju. Gre tudi za organizacijo s tradicijo, saj
bomo 12. 2. 2022 praznovali 150 let obstoja.
V kolikor mi bo zaupano, bom bolnišnico še
naprej vodila predano, z razmislekom in z
upoštevanjem sodelavcev. Ključno bo še
naprej sodelovanje z ostalim vodstvenim
kadrom in predstavniki bolnikov, s katerimi
bomo gradili medsebojno zaupanje in
sodelovanje. Ker smo uspeli v štirih letih
zgraditi ustrezen model dela, ki je obrodil
sadove, sem pripravljena voditi bolnišnico še
en mandat.
Anica Hribar, direktorica

PRAVOČASNA ZAŠČITA PRED KLOPI
Pomlad je čas, ko se s prebujanjem narave na
prostem odvijajo številne aktivnosti. Med drugim
ljudje pogosto zaidemo tudi v gozdove in druge
predele, kjer pa na nas lahko prežijo klopi. Slovenija
sodi med države, kjer obstaja velika možnost
okužbe s povzročitelji bolezni, ki jih prinašajo klopi.
Pri nas je daleč najpogostejša lymska borelioza,
sledi pa ji klopni meningoencefalitis (KME), proti
kateremu se lahko učinkovito zaščitimo s
cepljenjem. Redkejša bolezen, ki jo prenašajo klopi
pri nas, je humana granulocitna anaplazmoza.
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Slovenija sodi med države z najvišjo pojavnostjo
KME in lymske borelioze v Evropi. Na Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje letno zabeležimo okoli
4.000 - 7.000 primerov lymske borelioze in v
zadnjem desetletju povprečno 170 primerov KME
na leto.
Cepljenje proti KME je dokazano najučinkovitejši
ukrep
za
preprečevanje
klopnega
meningoencefalitisa. Osnovno cepljenje proti KME
zajema tri odmerke, prvi poživitveni odmerek sledi
po treh letih, nato pa na pet let.

Kako odstranimo klopa iz kože?
Če pri pregledu telesa opazimo klopa, ga čimprej
previdno odstranimo. Klopa primemo s koničasto
pinceto čim bližje koži in ga z enakomernim gibom
izvlečemo. Če deli klopa ostanejo v koži, tudi te čim
prej odstranimo. Za odstranjevanje klopov s kože
ne uporabljamo olja, krem, petroleja ali drugih
mazil.
Vir: NIJZ

ČESTITKI OB MATERINSKEM DNEVU
Lymska borelioza se pojavlja sezonsko, od maja do
oktobra, ko je aktivnost klopov največja. Razširjena
je po vsej Sloveniji, najpogostejša je v novogoriški
regiji. Cepiva proti tej bolezni ni, zato je pomembna
zaščita pred vbodi klopa z ustreznimi oblačili in
repelenti. Lymska borelioza se običajno začne z
rdečino, ki se pojavi od nekaj dni do enega meseca
po vbodu klopa, se počasi širi, na sredini bledi in
dobi obliko obroča. Ta običajno izgine po nekaj
tednih, kasneje pa se lahko pojavi prizadetost
živčevja, sklepov ali srca, je pojasnil prof. dr. Franc
Strle iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC)
Ljubljana. "Zaradi lymske boreioloze se ne umre,
lahko pa zelo zagreni življenje," je opozoril.
Druga najpogostejša klopna bolezen je klopni
meningoencefalitis. V zadnjem desetletju na leto
povprečno zboli okoli 170 oseb, lani je bilo
prijavljenih 153 primerov. Tudi ta bolezen se
pojavlja sezonsko, obolevnost pa je najvišja na
Gorenjskem in Koroškem. Kot je pojasnil Strle, se
prva faza bolezni prične približno teden do 14 dni
po vbodu s slabim počutjem. Pri večini bolnikov se
po vmesnem izboljšanju pojavi druga faza bolezni
z visoko telesno temperaturo, močnim glavobolom,
slabostjo, bruhanjem. Bolezen v veliki večini
primerov zahteva hospitalizacijo, zdravljenje pa je
simptomatsko. Lahko pusti trajne posledice, med
katere sodijo glavoboli, vrtoglavice, motnje sluha,
zmanjšana sposobnost koncentracije in ohromitve.
Do teh pride v petih do 10 odstotkih primerov,
odstotek bolnikov tudi umre, je pojasnil Strle.

Življenje je dragocenost, ki jo moramo hvaležno
ljubiti in negovati! Mati je najlepši cvet v šopku naših
let. Naj bo vsaka ljubljena in spoštovana vsak dan
v letu in večno.
Otroci širimo Krog Ljubezni v vse družine, odnose,
domove, službe, kraje, situacije, da bi pomagali
uresničiti nekaj čudovitega na zemlji!
Naj ozdravijo vsi bolni, naj se življenje v tej pomladi
v popolnosti prerodi. Želimo si sreče in radosti za
vsa bitja. Moč ljubezni je nad vsem! Zaupajmo!
Hvalevredno je delati s srcem! Naj vas srce vedno
vodi!
Hvala vam!
Z ljubečimi blagoslovi src.
Lucija, Živa, Zala, Ana, Tin, Enej, Uroš

Kako preprečimo vbod klopa?
Človek dobi klopa, ko oplazi npr. grmovje in ga klop
zazna s svojimi čutili. Na sprehodih in izletih v
naravo se zato pred klopi zaščitimo z oblačili, pri
katerih je čim več kože pokrite (dolge hlače, dolgi
rokavi, zaprta obutev). Oblačila naj bodo svetle
barve, da klopa na njih laže opazimo. Namažemo
se z repelentom, ki odganja klope. Po vrnitvi iz
narave natančno pregledamo telo, se stuširamo in
umijemo glavo. Oblačila dobro skrtačimo, če so
pralna, jih operemo.

Celotnemu kolektivu šopek narcis ob
MATERINSKEM DNEVU
Ena narcisa prinaša nesrečo,
a šopek SREČO in VESELJE.
Naj bo slednjega, kar se da veliko.
Lep dan.
Rudi in Darja Boh
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potrebna takojšnja vlaganja v kapacitete ustanov, ki
bodo skrbele za nego in paliativno oskrbo ljudi, ki
se poslavljajo. Moja pozitivna izkušnja me je še
dodatno utrdila v prepričanju, da v SB Brežice
razpolagate s strokovnim kadrom, ki mu ne manjka
empatije in nasploh čustvene inteligence, ki je
potrebna za delo tako z bolniki kot njihovimi svojci.
Ta vaš kadrovski kapital in potrebe Posavcev bi
morala biti zadostna osnova, da se skupna
posavsko zahteva po dograditvi in rekonstrukciji
vaše bolnišnice realizira v prihajajoči finančni
perspektivi.
Hvala še enkrat in lep pozdrav.
Andrej Sluga

POHVALE IN ZAHVALE
POHVALA ZAPOSLENIH V KUHINJI
Spoštovan gospa direktorica.
V pohvali, ki jo pišem, vam povem, da sem srečen,
da se lahko pri vas prehranjujem. Moram vam
napisati, da imate čudovito ekipo v kuhinji na čelu z
gospo Bernardo, ki pripravljajo odlične malice.
Ostanite še najprej tako dobri.
Lep pozdrav.

Marjan

👏🍝🍴

ZAHVALA INTERNEMU ODDELKU
Včeraj se je od nas poslovil dragi tast, ki je zadnje
dni preživel pri vas.
Iskreno se zahvaljujemo kolektivu internega
oddelka za prijaznost in skrb, ki so mu jo namenjali,
predvsem za razumevanje, da so nam kljub vsem
omejitvam omogočili, da smo bili lahko zadnje
dneve ob njemu.
Ko si soočen z dejstvom, da te zapušča tvoj bližnji,
šele spoznaš sistem in vidiš, kako pomanjkljiv in
nečloveški je. Vedel sem, da sistem ni idealen, v
sanjah pa si nisem predstavljal kako to izgleda v
praksi.
Z naslednjim tednom sicer odhajam na drugo
delovno mesto, tako da zdravstvo in dolgotrajna
oskrba ne bosta več spadala v moj delokrog, bom
pa ob vsaki priložnosti glasno izpostavljal, da so

ZAHVALA IN POHVALA KIRURŠKEMU
ODDELKU
Spoštovana direktorica.
Z veseljem in velikim zadovoljstvom Vam pošiljam
ta e-mail.
Z mojim sinom Rokom sva bila v sredo na urgenci,
kjer naju je sprejelo prijazno osebje.
Dr. Županič Matic je zelo strokovno in prijazno
sprejel sina in ga tudi operiral! Takšnih prijaznih in
strokovnih zdravnikov v Brežicah si lahko samo
želimo in prosim, tudi OBDRŽIMO!
Rada pa bi tudi posebej izpostavila osebje na
otroškem oddelku, kjer se je že ob vstopu na
oddelek takoj začutila pozitivna energija, dobra
volja, dobrosrčnost, prijaznost, strokovnost,
skrbnost za naše otroke in nas starše, medsebojno
razumevanje sodelavcev...
Res sem pozitivno presenečena!
Hvala Vam bolnišnica Brežice in le tako naprej!
S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi,
Anita Veršec

POHVALA OSEBJU SB BREŽICE
Spoštovani.
Lep dan se je začel že s pogovorom pri dr. P.
Povhetu. Operirana bi morala biti že lani, toda
zaradi epidemije (Covid-19) se je operacija
prestavila na marec. Čeprav sem vedela, da je
operacija kolena moja edina rešitev, sem se je
neznansko bala. Strah je minil takoj ob vstopu v
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operacijsko, saj je bilo osebje izjemno prijazno,
nasmejano in veselo in tako je operacija ob dobri
volji tudi uspela. Prijetno vzdušje iz operacijske se
je preneslo tudi na oddelek. Celotno zdr. osebje je
bilo ustrežljivo, nasmejano, znali so mi prisluhniti in
mi lepšali pooperacijske dneve.
Še enkrat bi se iskreno zahvalila celotnemu osebju
SB Brežice, dr. Primožu Povhetu, med. sestri Jožici
ter
vsem
ostalim
sestram,
zdravnikom,
fizioterapevtkama, čistilkam in kuharicam.
Lep pozdrav.

Da smo dosegle tisočaka, smo se na poti do koče
povzpele na Javornik. Spust z vrha pa po samem
blatu, ki so ga dobro premesili štirikolesnik in kros
motorji. Prav vesele smo bile ceste, da smo si malo
oddahnile od blata. Koča žal zaprta, tako da smo
imele malico, ki je kot po navadi vsebovala VSE, v
utici. Ker smo imele že dovolj blata, smo se v dolino
spustile po grebenski poti. Načrt za naslednji izlet
je že narejen.
Se vidimo.
Mija Novak

Jožica

POHVALA KUHARICAM
Spoštovana gospa Bernarda Zakrajšek in ostalo
osebje kuhinje!
Sem v vaši bolnišnici na Kirurškem oddelku že 5
dni. Rada bi vas pohvalila za vse obroke, ki jih
pripravljate v vaši kuhinji. Vedno sem imela slabe
izkušnje povsod, kjer sem bila na zdravljenju, pri
vas pa je hrana zelo okusna in kvalitetna.
Hvala za vaš trud in še veliko uspehov vam želim.
Katja Fatović
PS: Z mano se strinja tudi ostalih 6 pacientk.

SKALICA
Marec, in že je bil čas za nov izlet. Bolezen in
splošne razmere, še zmeraj krojijo naše načrte za
pohode. »Fit frajlice« in mali pes smo se podali na
Skalico pri Bohorju. Hlad in suho jutro sta nas
pozdravila, ko smo se zbrale. Avtomobile smo
pustile na Jablanci in se podale na pot, ki nas je
vodila nad slapom Ubijalnik, mimo partizanske
bolnišnice, pod Javornikom in na zahod proti Lisci.
Dobro, da ni pihal veter. Kmalu smo prišle do table,
ki nas je usmerila proti Skalici. Najprej navzdol,
nato pa spet gor, in že je bil vrh pred nami. Žal je
na vrhu pihalo, meglice, so nam pa zakrivale
razgled. Kar hitro smo se podale nazaj. Dobro, da
je bil teloh v polnem cvetju in smo ga lahko
občudovale, zato nas blato na poti ni preveč motilo.
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SMEH JE POL ZDRAVJA

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK












Zadnja sreda aprila - Mednarodni dan
obveščanja o hrupu,
2. april - Svetovni dan zavedanja o avtizmu,
6. april – Slovenski dan higiene rok,
7. april – Svetovni dan zdravja,
10. april – Svetovni dan homeopatije,
11. april - Svetovni dan Parkinsonove
bolezni,
15. april - Svetovni dan mladih
prostovoljce,
15. april - Svetovni dan Pompejeve bolezni,
17. april - Svetovni dan hemofilije,
22. april - Svetovni dan zemlje,
28. april - Svetovni dan varnosti in zdravja
pri delu,

Vir: Spletna pošta

KADROVSKE SPREMEMBE
Sklenitev delovnega razmerja:
- KOLAR Suzana (29. 3. 2021),
- PERC Mateja (29. 3. 2021).
Prenehanje delovnega razmerja:
- GRBAVAC Nino (6. 3. 2021),
- TRAVNIKAR Maša (31. 3. 2021).
Stanje kadra na dan 31. 3. 2021: 374 zaposlenih.
Podaljšanje pogodbe za nedoločen čas:
- PAVLOVIČ Milena.
Število zaposlenih iz ur na dan 28. 2. 2021 je
znašalo 367,05, od tega 353,05 rednega dela, 7
pripravnikov in 7 javnih del.





28. april - Mednarodni spominjski dan na
delavce, umrle pri delu,
29. april - Evropski dan imunologije,
29. april - Evropski dan medgeneracijske
solidarnosti.

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! 

***JUBILEJNE NAGRADE***
V mesecu marcu so za 10 let delovne dobe pri
delodajalcih v javnem sektorju prejeli jubilejno
nagrado:
ZORKO KAROLINA
BRULC SONJA
ČEŠNOVAR JANJA
Za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju sta prejela jubilejno nagrado:
ZORKO SAMO
VRTAČIČ KARMEN
ČESTITAMO!
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