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MOJE ZDRAVJE 
Glasilo Splošne 

bolnišnice Brežice 
 
Številka 5, letnik 4 
 

Oddelek za neakutno 
bolnišnično obravnavo v 

Splošni bolnišnici Brežice 

Mnogi bolniki, predvsem starejši, 
po končanem akutnem 
zdravljenju potrebujejo 
nadaljnjo zdravstveno nego, 
rehabilitacijo in zdravstveno 
vzgojo. Nadgradnja 
zdravstvenega sistema in 
pomembna pridobitev za regijo 
Posavje je delovanje enote za 
neakutno bolnišnično obravnavo 
v Splošni bolnišnici Brežice. 
Oddelek za neakutno 
bolnišnično obravnavo je oblika 
zdravstvene oskrbe bolnikov s 
kroničnimi obolenji, 
neozdravljivo bolnih in ostarelih. 
Pri večini bolnikov se pričakuje 
izboljšanje zdravstvenega stanja 
na področju samooskrbe in 
rehabilitacije v tolikšni meri, da 
je možen varen odpust v 
domače okolje ali v socialno-
varstveni zavod.  
Potrebe po neakutni bolnišnični 
obravnavi so zaradi starostno - 
socialne strukture prebivalcev 
naše regije obsežne. Regija 
Posavje, ki jo sestavljajo občine 

Brežice, Krško, Sevnica in 
Kostanjevica na Krki, skupaj z 
uporabniki naših storitev iz 
območja Obsotelja predstavlja 
gravitacijsko območje 80 000 
ljudi. Beležimo porast 
starostnikov v regiji in 
pomanjkanje postelj v domovih 
za ostarele.  
Oddelek za neakutno 
bolnišnično obravnavo se izvaja 
projektno v zavodu od leta 
2008. Leta 2010 je bila v okviru 
internega oddelka ustanovljena 
posebna enota s štirinajstimi 
posteljami. V letošnjem letu je 
zagotovljenih skupno 25 
posteljnih enot za neakutno 
obravnavo bolnikov.  
Na oddelek za neakutno 
bolnišnično obravnavo 
načrtovano sprejemamo bolnike 
s stalnim bivališčem domače 
regije po zaključeni akutni 
obravnavi v naši bolnišnici oz. 
drugih bolnišnic ali zdravilišč in 
tudi iz domače oskrbe. Pogosti 
telefonski klici zdravnikovi in 
medicinskih sester drugih 
ustanov ter svojcev odražajo 
potrebo po tovrstnih sprejemih 
oz. premestitvah. Za 
premestitev pacienta je pristojen 
lečeči zdravnik oz. strokovni 
vodja, ki vse do odpusta bolnika 
obravnava, vendar zdravnikova 
vsakodnevna prisotnost na 
oddelku ni potrebna. Celostno 
obravnavo bolnika vodi 
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diplomirana medicinska sestra, 
ki skupaj z bolnikom in 
njegovimi bližnjimi, z 
negovalnim timom, zdravnikom 
in fizioterapevtko določi cilje in 
aktivnosti za dosego le-teh v 
času hospitalizacije. 
Vsakodnevna vizita zdravstvene 
nege omogoča redno 
spremljanje stanja in 
ugotavljanje sprememb oz. 
potreb bolnika.  
Bolnika, ki mu zdravstveno in/ali 
socialno stanje ne omogoča 
samostojno življenje v domačem 
okolju niti z zagotovljeno 
zdravstveno in/ali 
socialnovarstveno obravnavo na 
domu, iz bolnišnice ni možno 
odpustiti. V teh primerih mu je 
potrebno zagotoviti neposredno 
premestitev v institucionalno 
varstvo. Če premestitev v 
celodnevno institucionalno 
varstvo ni možna takoj, se lahko 
glede na oceno zdravstvenega 
tima nadaljuje neakutna 
bolnišnična obravnava, ki 
praviloma traja do 30 dni oz. 
dokler je prisotna medicinska 
indikacija. Izven zavoda 
sodelujemo z regijskimi centri za 
socialno delo, domovi starejših 
občanov, zdravstvenimi domovi 
in patronažnimi službami. 
Občasno presegamo regijski 
okvir.  
Najpomembnejše je tesno 
sodelovanje z bolnikovimi svojci, 

ki so (pre)obremenjeni z 
domačo oskrbo starostnika oz. 
jim je le-ta onemogočena. 
Pogosto je v njihovi stiski 
zaznati neinformiranost, 
neznanje in iz njega izhajajoča 
nepripravljenost, da bi bil bolnik 
odpuščen v domačo oskrbo. 
Seznanitev z družbenimi 
oblikami pomoči na domu in 
napotitev v ustrezne institucije, 
edukacija nege bolnika, 
svetovanje pri izbiri pripomočkov 
in opreme za nego na domu in 
vrsta drugih podporno-
spodbujajočih aktivnosti 
zdravstvene nege pripomore k 
marsikateremu (prej spornemu) 
odpustu bolnika domov.  
Z delovanjem Oddelka za 
neakutno bolnišnično obravnavo 
so v bolnišnici uvedeni novi 
načini dela zdravstvene nege in 
doseženi mnogi zastavljeni cilji: 
neakutni bolniki niso razpršeni 
na različnih oddelkih, zboljšana 
je priprava bolnika in svojcev na 
odpust v domače okolje ali v 
drugo ustanovo, spremljanje 
umirajočih in njihovih svojcev 
poteka celostno in sočutno, 
skrajšane so ležalne dobe na 
akutnih oddelkih, zagotovljena 
je boljša vključitev ostalih 
zdravstvenih služb pri obravnavi 
neakutnih pacientov in 
prilagojena vsebina in 
organizacija dela njihovim 
potrebam. Reševanje problemov 
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bolnih starostnikov, 
zagotavljanje varne in kvalitetne 
starosti ter dostojanstvena in 
mirna smrt so naše naloge tudi 
v bodoče.  
 
Kontaktni podatki: 
Splošna bolnišnica Brežice 
ODDELEK ZA NEAKUTNO 
BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO 
Irena Vizlar, DMS 
Tel. št.: 07/46 68 100 
 
 

RAZISKOVALNI PROJEKT O 
VARNOSTI PACIENTOV 

 
Splošna bolnišnica Brežice se je 
letos vključila v raziskovalni 
projekt o varnosti pacientov, ki 
ga je pripravila Svetovna 
zdravstvena organizacija – 
WHO. Čeprav se je varnost 
pacientov z razvojem medicine 
in tehnologije izboljšala, še 
vedno 10 % hospitaliziranih 
pacientov v razvitih državah 
doživi nevarni dogodek. 60 % 
teh nevarnih dogodkov bi lahko 
z ustrezno metodo merjenja za 
zmanjšanje nevarnih dogodkov 
preprečili. Cilj omenjenega 
projekta zato ni iskanje krivcev, 
ampak izboljšanje varnosti 
pacientov. Pri vsakodnevnem 
rutinskem delu osebje dostikrat 
ne prepozna sistemskih napak. 
Ministrstvo za zdravje bo 
oblikovalo time z ustreznim 

kliničnim znanjem, ki bodo po 
oddelkih izvedli metodo 
merjenje za zmanjšanje 
nevarnih dogodkov. Na osnovi 
rezultatov bo vodstvo bolnišnice 
sprejelo ustrezne ukrepe za 
izboljšanje varnosti pacientov. 
 
 
»Darujmo svoja dela Splošni 

bolnišnici Brežice« 
 

Ivan Tomše iz Brežic in 
Steklarstvo Vučajnk iz Krškega 
organizirata humanitarno akcijo 
»Darujmo svoja dela Splošni 
bolnišnici Brežice«, v kateri 
vabita likovna društva, slikarje 
ter fotografe, da darujejo svoja 
dela za obnovljene prostore 
starega dela Splošne bolnišnice 
Brežice, s katerimi bi opremili 
tako bolnišnične prostore kot 
bolniške sobe in s tem polepšali 
življenje bolnikom.  Pobuda je 
nastala na podlagi težnje po 
ukinitvi določenih dejavnosti v 
bolnišnici Brežice, ki so se 
pojavile v lanskem letu. S to 
humanitarno akcijo bi lokalna 
skupnost bolnišnici izkazala 
podporo oziroma nestrinjanje z 
zaprtjem ali ukinitvijo  
kakršnekoli dejavnosti v 
bolnišnici.  
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KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 

- Žerjav Polonca, zdravnik 
brez specializacije / 
zdravnik po opravljenem 
sekundariatu, 

- Fluher Katarina, SMS, 
pripravnica, 

- Frkanec Silvija, SMS v 
negovalni enoti, 

- Žnideršič Manca, SMS v 
negovalni enoti,  

- Grobenski Jasna, zdravnik 
specialist V/VI, za 8 ur na 
teden. 

 
Prekinitev delovnega 
razmerja: 

- Vuzem Tea, SMS v 
negovalni enoti, 

- Močivnik Uroš, SMS v 
urgentni dejavnosti, 

- Ajster Laura, DMS v 
negovalni enoti. 

  
***Delovni jubileji*** 

 
10 – letni jubilej je dosegla  

Ana Marija Ogorevc, zdravstveni 
administrator. 
ČESTITAMO! 

 
***Dosežki in priznanja*** 

 
Milena Strašek, dr.med. in 
Biserka Mikac sta prejeli 
priznanje Zlata plaketa za 

sodelovanje v Društvu za 
zdravje srca in ožilja. 

ČESTITAMO! 
 

Zdravstveni koledarček 
 

Prvi torek maja – Svetovni dan 
boja proti astmi, 
5. maj – Mednarodni dan babic,  
5. maj – Mednarodni dan 
higiene rok, 
8. maj – Mednarodni dan 
Rdečega križa,  
10. maj – Svetovni dan gibanja 
za zdravje, 
10. maj – Svetovni dan 
možganske kapi, 
12. maj – Mednarodni dan 
medicinskih sester,  
14. maj – Svetovni dan 
hipertenzije,  
15. maj – Mednarodni dan 
družine,  
19. maj – Svetovni dan 
hepatitisa,  
21. maj – Dan tajnic Slovenije,  
28. maj – Mednarodni dan 
aktivnosti za zdravje žensk, 
31. maj – Svetovni dan brez 
tobaka. 
 
****************************** 
Število zaposlenih na dan 30.4.2011 
je bilo 296, od tega 3 zdravniki 
pripravniki, 2 pripravnici zdravstvene 
nege in 3 zaposlene preko javnih del. 
Število delavcev iz ur za mesec marec 
je znašalo skupaj 298,11, od tega 
289,95  iz rednega dela, 5,10 iz 
javnih del in 2,76 pripravnikov.  
 


