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MOJE ZDRAVJE 
Glasilo Splošne 
bolnišnice Brežice 

 
Številka 6, letnik 4 
 
Novorojenčkom prijazna 

porodnišnica 
 

 

 
8. junija je bil bolnišnici oz. 
porodnišnici Brežice slovesno 
podeljen certifikat UNICEF 
Slovenije »Novorojenčkom  
prijazna porodnišnica«, za 
katerega je naša ustanova 
kandidirala leta 2009. 
Projekt NPP se v Sloveniji izvaja 
od leta 1998, ko je bil ta naziv 
prvič podeljen eni od slovenskih 
porodnišnic. Osnovni pogoji za 
pridobitev naziva NPP je dokazilo 
porodnišnice, da dosledno 
spoštuje in udejanja večino 

predlogov iz dveh osnovnih 
dokumentov: 
- Deset korakov do uspešnega 

dojenja  in 
- Mednarodni kodeks za 

trženje nadomestkov za 
materino mleko. 

V prvem so obravnavani: 
- pisna pravila o dojenju za 

vsako porodnišnico,  
- redno izobraževanje 

zdravstvenega osebja in 
mater za spodbujanje, 
podporo in pravilno tehniko 
dojenja in izbrizgavanja 
mleka iz dojk,  

- za zgodnje (v pol ure po 
rojstvu) začenjanje dojenja,  

- hranjenje novorojencev 
izključno z dojenjem,  

- stalno sobivanje otrok z 
materami v istih prostorih 
(rooming – in), kar omogoča 
dojenje po želji, 

- odsvetovanje uporabe 
cucljev in dud,  

- vzpodbujanje organizacije 
laičnih skupin za podporo 
dojenju, kamor se po 
odpustu lahko zatečejo 
matere po pomoč. 

V drugem dokumentu  je: 
- urejeno javno reklamiranje 

nadomestkov za materino 
mleko, 

- prepoved podarjanja vzorcev 
nadomestne hrane 
porodnišnicam, 
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- zasnova navodil za umetno 
prehrano, ki mora biti brez 
reklamnih gesel,  
- prepoved obdarovanja 

zdravstvenega osebja od 
tovarn umetnega mleka, 

- zasnova gradiv o umetne 
prehrani za zdravstveno 
osebje, ki naj vsebuje le 
strokovno – znanstvene 
podatke,  

- na embalaži umetne hrani 
ni dovoljeno objavljati 
idealiziranih podob,  

- nalepke morajo vsebovati 
natančne informacije o 
načinu uporabe, ki ne 
ovirajo dojenja.  

Ocenjevanje je potekalo na 
podlagi vnaprej pripravljenih 
vprašalnikov. Za prvi del 
ocenjevanja je SBB februarja 
2010 prejela Spričevalo o 
nameri. V drugem koraku je 
ocenjevalna komisija ugotovila, 
da je ob analizi ocenjevanja 
končni izid pokazal zadovoljive 
odstotke pri vseh potrebnih 
korakih, tako da je končna ocena 
za vse ocenjevalne korake 
93,46%. Tako Splošna bolnišnica 
Brežice prejme naziv 
Novorojenčkom prijazna 
porodnišnica.  
 
Projekt zdravljenja tujih 
bolnikov v naši bolnišnici 

 

16.05.2011 je v Benetkah 
potekal drugi koordinacijski 
sestanek za projekt čezmejne 
zdravstvene oskrbe. Cilj 
projekta je vzpostavitev 
sistema planiranega zdravljenja 
tujih bolnikov za operacije 
slepiča, žolča, zamenjave kolka, 
ingvinalne hernije, 
zamenjave/revizije kolena, 
porodov, mastektomije (rak 
dojke), operacij koronarne 
arterije (bypass).  
Prisotni so bili predstavniki 2. 
regionalne zdravstvene uprave 
iz Grčije, bolnišnice Lyon – 
Francija, Beljaka – Avstrija, 
univerzitetnih bolnišnic Verona 
in Videm – Italija, združenja 
HOPE, italijanskega ministrstva 
za zdravje in beneškega 
oddelka za mednarodne 
zdravstvene in socialne zadeve, 
predstavniki Bocconi univerze iz 
Milana, tehnične univerze Berlin 
- Nemčija ter predstavniki 
Slovenije (Inštitut za varovanje 
zdravja, Splošna bolnišnica 
Brežice).  
Namen sestanka je bila 
podrobna prestavitev delovnih 
področij - paketov in določitev 
nosilcev le-teh. Celoten projekt 
je tako sestavljen iz 9 delov: 
koordinacija projekta, 
obveščanje o poteku dela, 
ocenjevanje projekta, izvedba 
sistema za izmenjavo informacij 
o plačilu, sistem povratnih 
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informacij o povračilu stroškov 
zdravljenja, vzpostavitev 
celotnega mehanizma delovanja 
bolnišničnega omrežja, 
primerjava stroškov posameznih 
operacij po posameznih 
sodelujočih državah in določitve 
povprečnih stroškov ter izvedba 
raziskave o potrebah po 
zdravstvenem turizmu in 
čezmejnem zdravljenju. Končni 
rezultat projekta naj bi bil skupek 
napotkov in rešitev za čezmejno 
zdravljenje tako za sodelujoče 
partnerje, obmejna področja, kot 
tudi za ostale države, regije in 
zdravstvene institucije, ki v tem 
projektu ne sodelujejo.  
Bolnišnica Brežice si prizadeva, 
da bi bila nosilec delovnega 
paketa 6, ki predvideva 
oblikovanje statuta za delovanje 
tega projekta. Potrebno bo 
določiti vloge in dolžnosti vseh 
sodelujočih ter način 
komuniciranja med njimi, kot 
tudi organizacijsko strukturo in 
upravni odbor, ki se bo formalno 
sestajal vsaj enkrat letno, 
pogosteje pa bo imel stike preko 
video konferenc. Potrebno bo 
tudi oblikovanje notranjega 
sistema za kakovost, ki bo določil 
postopke za nadzor 
organizacijske strukture, 
komunikacijske metode, način 
zbiranja podatkov in 
izkoriščenost sredstev za 
delovanje omrežja. Po 

oblikovanju in sprejetju direktiv 
in postopkov, se v vsaki 
bolnišnici vzpostavi projektna 
skupina, ki direktive in 
postopke implementira, kar 
posledično privede do dodelitve 
certifikata, ki potrjuje uradni 
status člana omrežja.  
Inštitut za varovanje zdravja  
(IVZ) bo vodil delovni paket 5, 
ki se nanaša na oblikovanje 
sistema za pridobivanje 
informacij o izkušnjah bolnikov 
s povrnitvijo stroškov 
zdravljenja, koordiniral pa bo 
tudi sodelovanje z bolnišnicama 
Izola in Brežice. Za obdobje 
treh let je za bolnišnice iz 
evropskih sredstev na voljo 
24.000 evrov, 17.500 evrov pa 
bo moralo zagotoviti še 
Ministrstvo za zdravje, za IVZ 
pa 20.000 evrov oziroma še 
35.000 evrov Ministrstva za  
zdravje.  

 
DONACIJE 

 
V tem mesecu bo podjetje HSE 
Invest d.o.o. iz Maribora za 
neakutno bolnišnično 
obravnavo doniralo blatex in 
pregledno mizo v vrednosti 
6000 EUR. 
 

ZAHVALA 
 
Splošna bolnišnica Brežice je 
prejela zahvalo Gospodarskega 
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oddelka Francoskega 
veleposlaništva v Sloveniji za 
sodelovanje na srečanju na temo 
energetske učinkovitosti v 
stavbah. 

 

Obvestilo o uveljavljanju olajšave 
za vzdrževane družinske člane pri 
izračunu akontacije dohodnine 
 
Ponovno pozivamo VSE, ki želite 
uveljavljati olajšave za vzdrževane 
družinske člane pri izračunu 
akontacije dohodnine od dohodka iz 
delovnega razmerja, da oddate 
novo izjavo v kadrovsko službo, 
najkasneje do 27. 6. 2011. V kolikor 
vaše nove izjave ne bomo prejeli, se 
dosedanja izjava s 1. 7. 2011 ne bo 
več upoštevala.  
Izjava vam je na voljo na spletni strani 
MF-DURS obr. DOHZAP št. 7 http://e-
uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esj
u?id=31 ali pa v kadrovski službi. 

 
KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 

- Matjašič Neža, 
farmacevtski tehnik, 

- Radić Lugarić Sanja, 
zdravnik specialist pediater, 

- Povšić Teja, DMS v 
intenzivni terapiji I, II. 

 
Prekinitev delovnega razmerja: 

- Đarmati Igor, zdravnik   
    pripravnik. 
 

***Delovni jubilej*** 
 

V mesecu aprilu je dosegla  
30- letni delovni jubilej 

Maksimović Dušica. 
ČESTITAMO! 

 
 

Zdravstveni koledarček 
 

3. junij – Dan bolezni ven 
4. junij – Dan slovenskega 
krvodajalstva 
4. junij – Mednarodni dan 
otrok, žrtev nasilja 
5. junij – Svetovni dan okolja 
14. junij – Svetovni dan 
krvodajalstva 
18. junij – Svetovni dan očetov 
25. junij – Svetovni dan 
multiple skleroze 
26. junij – Mednarodni dan 
podpore žrtvam mučenja 
26. junij – Mednarodni dan 
proti zlorabi in nezakonitemu 
prometu z drogami 
 
************************* 
Število zaposlenih na dan 
31.5.2011 je bilo 295, od tega 
2 zdravnika pripravnika, 2 
pripravnici zdravstvene nege in 
3 zaposlene preko javnih del. 
Število delavcev iz ur za mesec 
april je znašalo skupaj 271,94, 
od tega 263,98  iz rednega 
dela, 2,17 iz javnih del in 5,79 
pripravnikov.  
 


