MOJE ZDRAVJE
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Številka 4, letnik 15
PRVA DIALIZA V SB BREŽICE

V mesecu maju, 2021 smo oddelek
Centralne intenzivne terapije preselili v nove,
lepše in primernejše prostore. V novem CITu imamo 6 postelj, od tega je 1 postelja v
izolacijski sobi, 1 v kontaktni izolaciji, 4
postelje pa so v skupnem prostoru. Že ob
gradnji in kasneje ob selitvi v nove prostore
smo se pogovarjali o tem, da bomo
potrebovali tudi možnost nadomestnega
dializnega zdravljenja pri bolnikih z akutno
ledvično odpovedjo. V času epidemije
COVID-19 se je ta potreba še bolj izrazito
pokazala - namreč ob stalno zasedenih
intenzivnih posteljah po celi Sloveniji je bilo
zelo težko najti prostor za bolnike z akutno
odpovedjo ledvic v intenzivni terapiji, kjer
izvajajo tudi dializo. Zato smo skupaj z
upravo pričeli s postopkom pridobitve
dovoljenja za opravljanje dialize za potrebe
akutnih bolnikov, na ZZZS pa smo naslovili
prošnjo za zagotovitev potrebnih finančnih
sredstev za tovrstno zdravljenje. S pomočjo
državnega sekretarja na Ministrstvu za
zdravje, mag. Franca Vindišarja, dr. med.,
smo v marcu pridobili dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ZZZS pa nam je takoj
po izdaji dovoljenja zagotovil tudi potrebna
finančna sredstva. Vzporedno smo izpeljali
tudi postopek za najem dializnega monitorja.

Odločili smo se za Prizmaflex, ki je eden
sodobnejših monitorjev za kontinuirano
veno-vensko hemodializo, in je primeren za
nadomestno
zdravljenje
cirkulatorno
nestabilnih bolnikov z akutno ledvično
odpovedjo v sklopu sepse, politravme,
multiorganske odpovedi iz drugih razlogov,
torej pri bolnikih, ki jih zdravimo v našem
CIT-u, in bi bilo njihovo življenje brez
nadomestnega
dializnega
zdravljenja
ogroženo zaradi odpovedi ledvic.
V naši bolnišnici dialize do zdaj nismo
opravljali, zato je bil to za nas še prav
poseben izziv. Pridobiti smo morali dodatna
znanja, pri čemer nam je pomagal Peter
Predovič, izkušen tehnik, ki je bil zaposlen
na oddelku za dializo v UKC Ljubljana in v
SB Novo mesto, sedaj pa pri podjetju Baxter,
kjer je zadolžen za edukacijo v zvezi s
kronično in akutno dializo. Najprej nam je na
skupnem predavanju predstavil dializni
monitor in kontinuirano veno-vensko
hemodializo, nato pa so sestre iz CIT-a
opravile vsaka po dva tako imenovana suha
treninga, kjer so se naučile rokovanja z
aparatom, ko nanj ni bil priključen bolnik.
Kar malo s strahom smo čakali priložnost za
izpeljavo prve dialize v naši bolnišnici, ki se
bo zapisala v zgodovino njenega delovanja.
Ta dan je napočil v nedeljo, 3. 4. 2022, in
čast izvedbe prve dialize je pripadla Marku
Hauptfeldu, dr. med. ter izkušeni sestri
Slavici Vizjak. Ob pomoči Petra, ki je naše
sestre poučeval in nam je tudi tokrat stal ob
strani, smo priključili prvega bolnika na
kontinuirano veno-vensko hemodializo.
Glede na motnje v strjevanju krvi je
potreboval citratno dializo in zaradi izrazite
cirkulatorne nestabilnosti majhne pretoke.
Za osebje CIT-a in za celotno bolnišnico je
bil to še en velik korak v smeri pravočasne in
kakovostnejše obravnave kritično bolnih,
zato smo ga še prav posebej veseli.
Potrebovali bomo še veliko izkušenj, ampak
prvi korak je narejen. Čestitke ekipi za
»mašnico« in zahvala Petru za pomoč in
vzpodbudo.
Nataša
Pirc,
dr.
med.,
spec.
anesteziologije
in
reanimatologije,
predstojnica CIT in anestezije

LABORATORIJ S TRANSFUZIJO PRESOJA
25. 3. 2022 je potekala presoja Laboratorija
s transfuzijo za področje medicinske
biokemije.
Komisija MZ je pregledovala skladnost s
Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav
na področju laboratorijske medicine, in
odločila, da se izda dovoljenje za to področje
za naslednjih 5 let.
Laboratorij s transfuzijo je tako v avgustu
2021 pridobil dovoljenje za delo za
bolnišnično krvno banko in v marcu 2022 za
medicinsko biokemijo, kar je rezultat velikih
prizadevanj poslovodstva in uslužbenk
Laboratorija s transfuzijo.
Iskrena hvala!
Andreja Kerin, predstojnica Laboratorija
s transfuzijo
NAPRAVA ZA MAGNETNO RESONANCO
Eden od ciljev, ki smo si jih v bolnišnici zadali
tako v strategiji razvoja od 2021 do 2026,
kakor tudi v finančnem načrtu za 2022, je
nakup naprave za magnetno resonanco. Prvi
pogoj za pridobitev naprave je bilo
dokončanje prostorov v novem RTG
oddelku. Investicija je bila zaključena maja,
2021. V naslednjih mesecih smo v bolnišnici
pričeli s pripravo potrebne dokumentacije za
izvedbo investicije in pričeli z aktivnostmi za
uvrstitev investicije v državni proračun. V letu
2021 smo tako izdelali dva investicijska
dokumenta – to sta Dokument identifikacije
investicijskega projekta in Investicijski
program. Oba je obravnaval svet zavoda in
ju potrdil. Na RTG oddelku so pripravili
tehnične specifikacije za napravo, ki so bile
podlaga za izvedbo javnega naročila. Po
prejemu ponudb smo postopek zaključili
brez izbire dobavitelja, saj lani nismo dobili
potrebnih sredstev za nakup.
V letu 2022 smo nadaljevali z aktivnostmi za
pridobitev sredstev na pristojnih strokovnih
službah ministrstva ter nujnost investicije,
poleg izgradnje novega objekta F in
rekonstrukcije objekta A, izpostavili na
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januarskem obisku ministra in državnega
sekretarja v naši bolnišnici.
Danes, 7. 4. 2022 smo prejeli s strani
ministrstva dopis, v katerem je zapisano, da
je SB Brežice poleg sedmih drugih bolnišnic
(UKC Ljubljana, UKC Maribor, Onkološki
inštitut Ljubljana, SB Murska Sobota, SB
Nova Gorica, SB Jesenice in SB Ptuj)
vključena v izvedbo postopka skupnega
javnega naročanja naprav MR. Skupni
postopek javnega naročila za nakup naprave
za magnetno resonanco bo izpeljalo
ministrstvo, ki bo zagotovilo tudi sredstva za
nakup in montažo magneta, gradbeno obrtniška dela za umestitev magneta v
prostor pa bo morala financirati bolnišnica iz
lastnih sredstev.
Pri izvedbi investicije se bomo ravnali po
terminskem načrtu za izvedbo naložbe, ki ga
bo opredelilo ministrstvo. Računamo, da bo
investicija zaključena do konca letošnjega
leta. Z naložbo bomo dosegli še en
pomemben
korak
pri
modernizaciji
bolnišnice, olajšali delo zaposlenim, ki so
sedaj izgubljali veliko časa z iskanjem
ustanove, kjer so lahko naročili tovrstno
preiskavo za hospitalizirane bolnike,
predvsem pa dvignili kakovost zdravstvenih
storitev. Nenazadnje pa bo MR preiskava z
udejanjenjem
investicije
bistveno
dostopnejša vsem prebivalcem Posavja.
Do realizacije investicije nas čaka še veliko
dela in vloženega truda posameznikov. Je
pa informacija, ki smo jo prejeli, lep uvod v
praznovanje 150-letnice od ustanovitve
Splošne bolnišnice Brežice, ki jo bomo,
upam, zaključili s primopredajo naprave
namenu do konca tega leta.
Anica Hribar, direktorica
VOŠČILO UČENCEV OŠ KRŠKO
Učenci 5.č razreda iz OŠ Jurija Dalmatina,
Krško so pacientom in vsem nam na
Internem in Negovalnem oddelku polepšali
dan z velikonočnimi zajčki ter voščili za
prihajajoč praznik.

POTEP PO OSTREŽU
Ker je mesec marec ženski mesec, smo se
na pot odpravile same frajlice v spremstvu
malega psa. Z avtomobili smo se odpeljale v
naselje Polšnik, ki je bil izhodišče za naš
izlet. Najprej nas je pot vodila mimo kužnega
znamenja proti prvemu vrhu, na katerem
stoji cerkev sv. Katarine. Prvi žig, malo
okrepčila in že smo šle naprej. Naš naslednji
cilj je bil najvišji vrh občine Litija z lepim
razgledom na hribovje osrednje Slovenije.
Seveda smo se malo okrepčale in šle naprej.
Občudovale smo lep razgled na Kum in
delale načrte, da se ga lotimo še iz te strani.
Prijazen domačin nas je povabil na
tradicionalni pohod po njihovi poti in nas
pohvalil, da smo pridne. Pot se je najprej
spustila v dolino, nato pa zopet v hrib in malo
po ravnem in že smo bile pri novem žigu.
Malo smo se razgledale, žigosale in krenile
naprej ter sestavljale jedilnik za malico, ki se
nam je prav prilegla in je kot ponavadi
vsebovala VSE. Dobre volje smo se spustile
nazaj v vas in krenile proti domu. Seveda
smo se med potjo ustavile za kavico. Načrt
za naslednji mesec je narejen.
Se vidimo.
Mija Novak

Valentina Ivačič, SMS
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URNIK POHODOV
Planinski izlet, ki je bil načrtovan za v
soboto, 9. 4. 2022, ODPADE zaradi slabe
vremenske napovedi.
SMEH JE POL ZDRAVJA

Vir: Splet
KADROVSKE SPREMEMBE
Sklenitev delovnega razmerja:
- KROŠELJ Pavel (JD – 7. 3. 2022),
- BRKIČ Saša (14. 3. 2022),
- ŠINK Andreja (21. 3. 2022),
- VOZEL Sabina (21. 3. 2022).
Prenehanje delovnega razmerja:
- ZAGORC Suzana (6. 3. 2022),
- ŠEHOVIĆ Zoran - upokojitev (11. 3.
2022),
- ROŽMAN Magdalena - upokojitev (31. 3.
2022),
- OBLAK Luka (31. 3. 2022),
- BOŽIČ Laura (31. 3. 2022),
- HOSTA Renata (31. 3. 2022).
Stanje kadra na dan 31. 3. 2022: 386
zaposlenih.
Število zaposlenih iz ur na dan 28. 2. 2022 je
znašalo
360,05
rednega
dela,
13
pripravnikov in 7 javnih del.
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***JUBILEJNE NAGRADE***
Za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju je prejela jubilejno
nagrado:
LEKŠE MELITA, zdravstveni
administrator

VABILO K SODELOVANJU
Uslužbenci, ki bi želeli objaviti svoj prispevek
v bolnišničnem glasilu, ga pošljite na
elektronski naslov: rebeka.gasparin@sbbrezice.si. Glede na zmožnosti bo objavljen
v naslednji številki. Še naprej vljudno vabljeni
k sodelovanju! 

Za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju je prejela jubilejno
nagrado:
ROŽMAN MAGDALENA, SMS
ČESTITAMO!
ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK
















April – Mesec ozaveščanja o
Fabryjevi bolezni,
Zadnja sreda aprila - Mednarodni dan
ozaveščanja 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
prostovoljcev,
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,
28. april - Svetovni dan spomina na
delavce, umrle in poškodovane pri
delu,
29. april - Evropski dan imunologije,
29.
april
Evropski
dan
medgeneracijske solidarnosti.
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