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 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 

 
 

 
25.6.2013 – dan državnosti 

Številka 5, letnik 6 
 

POTRJENI NOVI ČLANI STALNIH KOMISIJ 
UPRAVNEGA ODBORA ZDRUŽENJA 
ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE 

 
Na prvi seji upravnega odbora skupščine Združenja 
zdravstvenih zavodov Slovenije so bile oblikovane 
stalne komisije, ki imajo vsaka po dvanajst članov, 
njihov mandat pa traja štiri leta. Člani so imenovani 
tako, da so praviloma zastopana vsa slovenska območja. 
Iz naše bolnišnice je bil v pravno komisijo imenovan 
direktor Dražen Levojević, v ekonomsko komisijo vodja 
plansko – analitske službe Marija Krušlin, v komisijo za 
notranji nadzor vodja finančno – računovodske službe 
Anica Pavlin, v komisijo za kakovost pa vodja 
administracije Rok Škvarč. 
 

8. SEJA TRANSFUZIJSKEGA ODBORA 
 
V sredo, 8.5.2013 je potekala 8. seja transfuzijskega 
odbora. Potrdili so zapisnik 7. seje, na kateri  je bilo 
sklenjeno, da Irena Razboršek in Nuša Bevc za 
zdravnike pripravita krajšo delavnico s področja 
naročanja krvi in krvnih derivatov. Nato je bilo na vrsti 
Poročilo o bolnišnični krvni banki za leto 2012, pod 
točko 3 pa je bil Matjaž Pohar, dr. med. spec. kirurg, 
zadolžen za pripravo klinične poti za aplikacijo 
komponent krvi, ki bo pripravljena do septembra. Na 
koncu je bil sprejet še sklep, da se bodo v sodelovanju s 
plansko – analitsko službo uvedle nove šifre za obračun 
transfuzijskih preiskav in komponent krvi.  
 

7. SEJA KOMISIJE ZA OBVLADOVANJE 
BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 

 
Predsednica komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb 
Mojca Savnik Iskra, dr. med. spec. internist, je za 
24.5.2013 sklicala 7. sejo omenjene komisije. Na seji so 
najprej potrdili zapisnik 6. seje, nato pa razpravljali o 
poročilu o izvajanju Programa preprečevanja in 
obvladovanja bolnišničnih okužb v Splošni bolnišnici 
Brežice v letu 2012. Delež kontroliranih bolnikov 
(nadzorne kužnine za MRSA) je priporočen nad 15 %. Z 
doslednim jemanjem nadzornih kužnim bolnikom, ki 
bivajo v sobi z MRSA+ bolnikom in bolnikom, ki so na 
dalj  časa trajajoči antibiotični terapiji, se ta delež v  

 
bolnišnici lahko zviša na priporočeno raven. Sprejet je 
bil sklep, da se za bolnike in svojce bolnikov z ESBL+ 
bakterijami pripravijo priporočila za ravnanje na domu.   
Komisija je nato sprejela tudi usmeritve za izvajanje 
programa preprečevanja in obvladovanja 
bolnišničnih okužb za leti 2013 in 2014. ZOBO in 
SOBO bosta tako preverila seznam izlivk s tveganjem in 
izključila iz seznama tiste, ki glede na zadnje rezultate 
niso tvegane. Zadnja točka seje je bila seznanitev s 
Poročilom o izvajanju higiene rok v bolnišnici v letu 
2012. 
 

EVROPSKI DAN OZAVEŠČANJA O SRČNEM 
POPUŠČANJU V SB BREŽICE 

 
24.5.2013  smo tudi v Splošni bolnišnici Brežice obeležili 
evropski dan ozaveščanja o srčnem popuščanju.  
Srčno popuščanje je obolenje, kjer srce zaradi 
oslabelosti srčne mišice ne more prečrpavati dovolj krvi 
za potrebe telesa, kar povzroča nabiranje tekočine v 
pljučih in ostalih delih telesa. Bolezen prizadene okoli 6 
milijonov Evropejcev vseh starosti, predvideva pa se, da 
bo v tekočem letu odkritih preko 500.000 novih 
bolnikov. Specialistka interne medicine Alenka Božič 
Žibert, dr. med., je tako izvedla predavanje z naslovom 
»Srčno popuščanje« in opozorila na znake srčnega 
popuščanja, najpogostejše vzroke za nastanek obolenja 
in možnosti zdravljenja.  
 

6. MEDNARODNI KONGRES 
 
Hrvaško društvo medicinskih sester v anesteziji, 
reanimaciji, intenzivni terapiji in transfuziologiji je konec 
meseca aprila organiziralo 6. Mednarodni kongres, ki je 
se odvijal v Šibeniku. Predstavljenih je bilo več zanimivih 
tem. Med njimi so najbolj pritegnile teme o anesteziji in 
komunikaciji. Zelo velik poudarek je bil na izvajanju 
regionalne anestezije, katero izvajajo v zelo 
velikem številu, medtem ko splošno anestezijo 
izvajajo redkeje. Prav zaradi tovrstne anestezije je 
zdravljenje post operativne bolečine lažje, cenejše in 
zato okrevanje pacienta bistveno hitrejše. Predstavljena 
je bila komunikacija v timu in njen pomen. Strmijo k 
reku »face to face« in pravijo, da s takšnim načinom 
komuniciranja dosegajo dobre rezultate. Zelo velik 
napredek so dosegli v KBC Zagreb - odsek za 
kardiokirurgijo, kjer so uvedli elektronsko 
dokumentiranje in strmijo k temu, da bi celotna 
bolnišnica imela tovrsten način dokumentiranja. Biti 
udeleženec takšnega kongresa je vsekakor dobrodošlo, 
da si s kolegi izmenjamo mnenja, informacije, izkušnje 
katere lahko prenesemo v naše delovno okolje. Janja 
Imperl, DMS, Barbara Zakrajšek, DMS 
 

47. STROKOVNI SEMINAR 
 
Dne 17. in 18. maja 2013 sva se na Rogli udeležili 
dvodnevnega programa 47. strokovnega seminarja (v 
sklopu sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in 
transfuziologiji) z naslovom »SODOBNI PRISTOPI PRI 
ZDRAVLJENJU S KRVJO, CELICAMI IN TKIVI«. 
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Izobraževanje je bilo zelo zanimivo, saj je bilo 
razdeljeno po sklopih tem, ki so predstavljale najnovejša 
dognanja pri zdravljenju s celicami v sodobni 
transfuzijski medicini, pridobivanju, shranjevanju 
in uporabi krvotvornih matičnih celic. Podrobneje 
je bilo opisano napredno zdravljenje s celicami in tkivi v 
kardiologiji, ortopediji, očesni kirurgiji, kirurgiji in 
hematologiji. Od najzanimivejših tem bi izpostavile 
sodobno uporabo krvotvornih matičnih celic iz 
popkovnične krvi, ki predstavljajo izjemno kakovostno, 
polno celično kri, ki se jo hrani za sodobno uporabo v 
medicini. Kot izjemno zanimivo temo bi izpostavili tudi 
napredek v očesni kirurgiji, ki ima dokazano uspešna 
zdravljenja z uporabo amnijske membrane, katero 
pridobivajo iz posteljice. Udeležba na strokovnem 
seminarju nama je omogočila širši pogled na sodobne 
pristope pri zdravljenju s krvjo, celicami in tkivi. Janja 
Budič, DMS, in Lidija Dvornik, DMS 
 

23. EVROPSKI KONGRES MREŽE ENTOG 
 
V času od 6. do 11. maja 2013 je na Slovaškem, v krajih 
Bratislava in Nove Zamky potekal 23. kongres evropske 
mreže specializantov ginekologije in porodništva – 
ENTOG. Omenjena mreža je bila ustanovljena leta 1997, 
trenutno pa vključuje 29 evropskih članic. Mreža ima za 
cilj usklajevati in izboljševati programe usposabljanja 
specializantov v Evropi, da bi dosegli najvišje možne 
standarde usposabljanja in izboljšanja kakovosti zdravja 
žensk. V kraju Nove Zamky, ki je cestno  in železniško 
središče južne Slovaške, smo si v samem centru mesta 
ogledali univerzitetno bolnišnico s polikliniko. Znotraj 
klinike se nahaja tudi ginekološko – porodniška 
bolnišnica, ki trenutno izpolnjuje zahteve za celovito 
varstvo žensk in novorojenčkov za več kot 70.000 
žensk. Ima 45 postelj, 22 dvo in troposteljnih sob, 6 
ambulant, 3 oddelke in 2 operacijski dvorani. Na 
področju ginekologije zagotavljajo diagnostiko, 
konzervativno in kirurško zdravljenje v 
ginekologiji, uroginekologiji in onkologiji.  
Na področju porodništva zagotavljajo nego zdrave 
nosečnosti in zdravljenje patoloških nosečnosti. 
Zaposlenih je 10 zdravnikov, 3 zunanji zdravniki, 30 
babic, 7 sester in 1 administrator. Na dan opravijo 1-3 
ginekološke operacije, hospitalizacija po takih operacijah 
traja 5-7 dni. Laparoskopskih in histeroskopskih operacij 
ne izvajajo, tromboprofilakso opravljajo s povoji in 
Fraxiparinom s.c.. Abortuse izvajajo le na podlagi 
medicinske indikacije z navedbo zakonskih meril 
brezplačno. Na leto imajo 1300 porodov, 55 % carskih 
rezov (tudi samoplačniško in na željo pacientk). 
Porodničar vodi porod sam, brez babic, ki je le 
podpora pri porodu, protibolečinskih zdravil za 
lajšanje bolečin med porodom ne dajejo, prav tako 
ne uporabljajo epiduralne anestezije, epiziotomijo delajo 
le v levo, antibiotično profilakso opravljajo v treh dozah,  
med porodnicami je prisotna visoka stopnja nosečnosti. 
Od leta 1998 je možna prisotnost očeta oz. ljubljene 
osebe pred in med porodom.  
Ob obisku bolnišnice in v stikih z udeleženci kongresa 
sem dobila občutek, da sta naša ginekologija in 
porodništvo na evropskem nivoju, pogoji dela za nas 
specializante pa velika motivacija za napredovanje in 
izpopolnjevanje v naši stroki. Zorana Kocić, 
specializantka ginekologije in porodništva 

KATEGORIZACIJA ZDRAVSTVENE NEGE 
 
V sredo, 22. maja 2013 je v UKC Ljubljana potekal 1. 
sestanek Delovne skupine za SKZBZN (Slovensko 
kategorizacijo zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege) 
za leto 2013. Udeležila sem se ga z namenom, da me 
dosedanja koordinatorka za KZN Lidija Kos predstavi 
delovni skupini in da prevzamem mesto koordinatorke 
za kategorizacijo ZN v naši bolnišnici. 
Najprej je bil na vrsti pregled sprejetih sklepov in nalog  
zapisnika Stalne delovne skupine za SKZBZN iz leta 
2012, nato pa je sledil pregled podatkov za leto 2012. 
Podatkov za leto 2012 niso oddali UKC LJ in UKC MB, 
ostale bolnišnice smo podatke oddale. V naši bolnišnici 
imamo največ - 41,6% III. kategorije, 33,5% II. 
kategorije, 21,8% I. kategorije in 2,8 IV. kategorije. Iz 
podatkov je razvidno, da večjih odstopanj ni. Na splošno 
naj bi se zmanjšal odstotek IV. kategorije zaradi strožjih 
kriterijev. Gospa Peternelj je predstavila notranje in 
zunanje nadzore. Od 23 bolnišnic je poslalo poročilo o 
nadzorih le 16 bolnišnic. Iz teh poročil je bilo razvidno, 
da je skladnost med merili in kategorijo ZN le 34%. V 
naši bolnišnici smo lani imeli dva zunanja nadzora in 
enega notranjega. Glede na pridobljene rezultate je 
razvidno, da je v naši bolnišnici premalo kadra in da 
nam manjka proces ZN: negovalne diagnoze, cilji, 
vrednotenja. S tako okrnjenim kadrom se že trudimo in 
se bomo v prihodnje morali še bolj truditi in vestno 
delati na negovalni dokumentaciji in kategorizaciji ZN. 
Če določene stvari niso dokumentirane v negovalni 
dokumentaciji, bile pa so izvedene, nam to lahko zniža 
kategorijo ZN. Do konca letošnjega leta bo prišlo do 
prečiščevanja  kadrovskih normativov. Kategorija ZN je 
podlaga za plan kadrov, zato moramo svoje delo 
natančno dokumentirati, pri čemer nam mora biti v 
pomoč proces ZN in na ta način zahtevati vsaj minimalni 
kadrovski standard v ZN.  
Pri Ministrstvu za zdravje je bil podan predlog 
kadrovskih normativov, imenovan Modra knjiga 
standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi in 
oskrbi, ki naj bi bil sprejet v mesecu decembru. 
Koordinator Stalne delovne skupine za SKZBZN želi, da 
se poročilo o kadrih in kategoriji ZN oddaja za polletje, 
in sicer do 30.9.2013. V tem času bomo izvedli en 
notranji nadzor kategorizacije ZN po vseh oddelkih 
bolnišnice. Vsi zaposleni v zdravstveni negi si moramo 
prizadevati za dobro ZN in dosledno izpolnjeno 
negovalno dokumentacijo po procesu ZN ter s tem 
posledično skladno kategorizacijo ZN. Sonja Klakočar, 
DMS 
 

5. KONGRES EFCCNa 
 
V času med 22.5. in 25.5.2013 smo se v Beogradu 
udeležili  petega EFCCNa in  UINARS kongresa – 
Congres of the European Federation of Critical care 
Nursing Associations, ki so ga organizirali EFCCNa in 
srbska zbornica medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov. Iz Slovenije se je kongresa udeležilo 72  
zdravstvenih in nezdravstvenih  sodelavcev v 
organizaciji Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in 
transfuziologiji. Iz bolnišnice Brežice sva se kongresa 
udeležili Tinkara Pacek in Jožica Mohar. Na tridnevnem 
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strokovnem izobraževanju so bile predavane teme s 
področja anestezije tako pri odraslih kot pri 
otrocih, zdravljenja v intenzivni terapiji in 
obvladovanja bolečine v času pooperativnega 
nadzora. Razstavljenih je bilo tudi  125 plakatov na 
temo strokovnega srečanja. Na mednarodnem kongresu 
sva nadgradili svoja teoretična znanja, novo pridobljeno 
znanje pa bova uskladili z vsakdanjimi nalogami in 
kompetencami v procesu zdravstvene nege pri pacientih 
v anesteziji, intenzivni terapiji in pri nadzoru pacientov  
v sobi za prebujanje. Organizatorji so poskrbeli tudi za 
topla in prijetna  družabna srečanja. Jožica Mohar, 
DMS 
 
TINKARA PACEK  PREJELA PRIZNANJE ZA DELO 

NA OŽJEM STROKOVNEM PODROČJU 
 
Na predlog direktorja bolnišnice Dražena Levojevića in 
pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege in 
oskrbe Roberta Sotlerja je strokovna vodja oddelka za 
anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno zdravljenje 
Tinkara Pacek postala dobitnica priznanja za 
dosežke na ožjem strokovnem področju 
anesteziologije, intenzivne terapije in 
transfuziologije za leto 2013.  
Pridobitev priznanja temelji na dejstvu, da kot vodja 
zahteva dosledno spoštovanje standardov zdravstvene 
nege, zaposlene spodbuja k stalnemu uvajanju novosti, 
podpira in skrbi za mirno reševanje nesoglasij, kar 
dosega z rednimi sestanki zaposlenih v zdravstveni negi, 
kjer zagovarja odkrite pogovore brez obtoževanj. S 
stalnim opozarjanjem na neustrezno strukturo 
uslužbencev v zdravstveni negi na oddelku, ki ga vodi, 
je postopno dosegla, da se je število zaposlenih 
povečalo in da se je izobrazbena struktura izboljšala. 
Imenovana je bila tudi v komisijo za preprečevanje 
bolnišničnih okužb – kot sestra, odgovorna za 
preprečevanje in obvladovanje le-teh, kot članica pa se 
je zavzela za to, da se dosledno odvzemajo brisi 
nadzornih kužnin v intenzivni terapiji. Od leta 2009 
aktivno sodeluje v Strokovni sekciji medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni 
terapiji in transfuziologiji. Z aktivnim sodelovanjem na 
strokovnih seminarjih in kongresih svoje znanje prenaša 
na ostale zaposlene, pa tudi  širše, saj kot strokovna 
klinična mentorica uspešno vodi študente visokih 
zdravstvenih šol, kar ji priznavajo tudi vodstva šol na 
podlagi anket. Za pridobljeno priznanje ji iskreno 
čestitamo! 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Prekinitev delovnega razmerja: 
- asist. dr. Pero Zanchi, dr. med., spec. kirurg, 
- Matic Žvar, zdravnik pripravnik, 
- Andreja Vogrinc, strežnica.  
 
Število zaposlenih na dan 31.5.2013 je bilo 310, od 
tega 11 na javnih delih, 2 zdravnika pripravnika, 1 
pripravnik tehnik zdravstvene nege, 1 pripravnik 
fizioterapevt in 1 pripravnik radiološki inženir.  
Število delavcev iz ur za mesec april 2013 je znašalo 
291,38, od tega iz rednega dela 274,38, 6 iz 
pripravnikov in 11 iz javnih del. 

 
***Delovni jubilej*** 

 
V mesecu aprilu je 30 – letni delovni jubilej dosegla 

BERNARDKA VIDMAR, dipl. babica 
 

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 – svetovno 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. 

 

ZAHVALA 
 
V mesecu maju sem postala dobitnica priznanja za 
dosežke na ožjem strokovnem področju anesteziologije, 
intenzivne medicine in transfuziologije. Za prejeto 
priznanje se zahvaljujem sodelavcem Oddelka za 
anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno 
zdravljenje, direktorju in pomočniku direktorja za 
področje zdravstvene nege in oskrbe, kateri so me 
predlagali za tovrstno priznanje. V zelo veliko čast mi je 
bilo prevzeti zaupano priznanje, vendar se zavedam 
dejstva, da je uspeh odraz skupnega dela in prizadevanj 
na področju zdravstvene nege. Tinkara Pacek, DMS 

 

    

 

POHVALE 
 
»Spoštovani direktor  in vsi vaši sodelavci. 
Iskreno čestitam za izborno vsebinsko in zabavno izbran 
program ob svečanem dogodku  (podelitev 
akreditacijske listine). Tudi organizacija takšnih 
dogodkov kaže na odličnost in kakovost dela in 
delovanje vaše bolnišnice, ki jo formalno dokazuje 
izjemen dosežek v obliki pridobljene akreditacijske 
listine. Ponosni smo na bolnišnico in na vse vas. 
Pozdrav.« doc. dr. Tatjana Mlakar, direktorica 
ZZZS OE Krško 
 
»Spoštovani gospod direktor! 
Ker sem bil v aprilu vaš pacient, čutim dolžnost, da vam 
za vaše glasilo napišem kratek članek, kateremu dajem 
naslov:»BOLNIŠNICA NA ROBU MESTA«. 
Po zdravljenju in operativnem posegu na debelem 
črevesju na UKC Ljubljana v maju 2012, sem se letos v 
aprilu odločil, da opravim operativni poseg zelo obsežne 
popkovne kile, ki je nastala po operaciji, v vaši 
bolnišnici. Zakaj sem se tako odločil? Odločil sem se 
predvsem zato, ker sem  imel informacije, da gre za 
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strokovno ustanovo z dobrimi strokovnjaki in osebjem, 
ki je znana po prijaznosti do pacientov. Moj prvi vtis 
pred operacijo, ko sem se zglasil na preventivnem 
pregledu zaradi anestezije, je to mojo misel potrdil. 
Prišel sem v stik s prijaznim kirurgom g. Milanom Babič, 
dr. med., spec. kirurg in ostalimi, ki so potrdili moj vtis o 
strokovnosti in prijaznosti do pacientov. Dejstvo namreč 
je, da je prvi vtis pacienta s strokovnimi delavci 
ustanove zelo pomemben, saj si tako pacient pridobi 
zaupanje za nadaljnje zdravljenje.  
Ob prvem obisku sem bil naročen za poseg, ki je bil 
opravljen v aprilu 2013. V času hospitalizacije sem imel 
priliko ugotoviti, kako funkcionirajo strokovne službe 
bolnišnice in kakšen je njihov odnos do pacientov. Ob 
obhodu iz bolnišnice sem v anketi, ki sem jo prejel, 
izrazil pohvalo tako zdravnikom, kot tudi ostalemu 
medicinskemu osebju. To je dejstvo, da je vaša 
ustanova sicer majhna, vendar prijazna in strokovna do 
pacientov. Strokovno osebje medicinski kader, in tudi 
zdravniki so prijazni in imajo čut in pravilen odnos do 
pacientov, zato se jim tem potom iskreno zahvaljujem, 
predvsem pa kirurgu g. Milanu Babiču.  
Naj zaključim, da je »BOLNIŠNICA NA ROBU MESTA«, 
ustanova dobrih, prijaznih in strokovnih ljudi, ki se zelo 
intenzivno posvečajo namenu svojega dela, to je 
zdravljenje in oskrba pacientov. Vsem skupaj iskrena 
hvala.« Marjan Petrič, Nova Gorica    
                                                                   

UTRINKI  IZ MAJSKEGA IZLETA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


