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MOJE ZDRAVJE, 
Glasilo Splošne 

bolnišnice Brežice 
 
Številka 7, letnik 3 
 

Rekonstrukcija prostorov za 
čistilni servis, zbiralnico 

odpadkov in perilo 
 
V skladu s finančnem načrtom zavoda 
je bilo izvedeno javno naročilo 
»Rekonstrukcija prostorov  za čistilni 
servis, zbiralnico odpadkov in perilo« 
in sklenjena pogodba za izvedbo 
sanacije dela kletnih prostorov s 
čistilnim servisom v stavbi A 
(centralna bolnišnična zgradba).  
Zavod se je s projektom prijavil tudi 
na razpis Ministrstva za zdravje in bo 
operacijo, če bo projekt izbran, delno 
financirala Evropska unija iz 
Kohezijskega sklada, ki se izvaja v 
okviru Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007-2013 
razvojne prioritete: Trajnostna raba 
energije; prednostne usmeritve: 
Energetska sanacija in trajnostna 
gradnja stavb: energetsko učinkovita 
sanacija obstoječih stavb v javnem 
sektorju, gradnja nizkoenergijskih in 
pasivnih stavb v javnem sektorju, 
uporaba sodobnih tehnologij za 
ogrevanje, prezračevanje in 
klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih 
decentraliziranih sistemov za 
energetsko oskrbo s poudarkom na 
obnovljivih virih energije in 
kogeneraciji.« 
 
 

Zavod je z izvajalcem SL-INŽENIRIG 
Boršt d.o.o. sklenil pogodbo za 
izvedbo gradbeno obrtniških del in 
dobavo nekatere strojne opreme. 
Pogodbena vrednost gradnje znaša 
336.451,94 EUR brez DDV. Nadzor 
gradnje bo izvajala družba CRP. d. o. 
o. iz Brežic. 
Dela so se pričela izvajati 15. 2. 2010, 
končana pa bodo do konca 
septembra 2010, saj so odvisna 
predvsem od poteka sanacije sten in 
tlakov, ki so izjemno vlažni.  
Izvajalec bo moral zagotoviti v času 
gradnje nepretrgano in nemoteno 
delovanje vseh sistemov (medicinski 
plini, zemeljski plin, elektrika, 
vodovod, kanalizacija, 
telekomunikacije, ipd.), ki se 
uporabljajo v zgradbi in po potrebi za 
ta namen zagotoviti začasne priklope. 
V času rekonstrukcije prostorov bo 
nekaj časa moten dostop v bolnišnico 
s Černelčeve ceste zaradi gradnje 
zunanje kanalizacije in izvedbe 
drenaže ter promet na dvorišču in 
parkiranje na parkirišču ob Černelčevi 
cesti.  
Dela se bodo izvajala na hodniku od 
dvigala pri kuhinji pa do pralnice 
(zamenjava vseh instalacij, od 
ekonomata do pralnice pa tudi 
kanalizacije in tlakov), v prostorih 
skladišč, zbiralnice odpadkov, 
prostorov likalnice s šivalnico, 
prostora za umrle, skladišč vnetljivih 
tekočin (zamenjava vseh instalacij, 
zamenjava oken in vrat, rušenje in 
vgrajevanje novih tlakov, izsuševanje 
sten in tlakov, prezračevanje, ipd.). 
Na zunanji strani zgradbe bo v delu 
od prehoda v ambulantno poliklinični 
trakt (pri klančini do vratarja) mimo 
glavnega vhoda pa do vogala zgradbe 
na dvorišču izvedeno izsuševanje 
stene, hidroizolacija stene in drenaža,  
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na istem odseku bo zgrajena tudi 
kanalizacija, ki pa bo potekala 
vzporedno z zgradbo. 
Stopnišče, ki vodi od kleti mimo CIT-a 
v prvo nadstropje je v kleti zaprto in 
neprehodno. Hodnik je zaprt pri 
ekonomatu, dostop do prostorov 
likalnice s šivalnico in pralnice je 
možen skozi vrata pri ekonomatu in s 
tovornim dvigalom. Dostopi po 
hodniku v kleti bodo ob izvajanju del 
večkrat moteni, najbolj, ko se bo 
izvajala gradnja kanalizacije in 
vgradnja tlakov, delno pa tudi ob 
prenovi vseh instalacij. Izvedba del, ki 
pomenijo neprehodnost hodnika bodo 
izvajana ob vikendih.  
Kritične točke, ki bi lahko imele vpliv 
na delo na oddelkih, so še zamenjava 
elektro omaric, vgradnja 
elektoinštalacij, prevezave 
kanalizacijskih sistemov, vodovoda in 
telekomunikacij, še posebej pa 
prevezave instalacij medicinskih 
plinov. 
Natančna navodila v zvezi z 
organizacijo in izvedbo posameznih 
del (odklopov in priklopov 
posameznih instalacij) v času 
rekonstrukcije bodo prejeli vodje in 
uslužbenci s položajnim dodatkom 
(predstojniki, strokovne vodje in 
vodje služb) vsaj dva dni pred 
izvedbo.  
Za organizacijo in koordinacijo 
delovanja ekonomata, čistilnega 
servisa, pralnice z likalnico in šivalnico 
ter koordinacijo med oddelki  v času 
gradnje je zadolžena v.d. pomočnice 
direktorja za področje zdravstvene 
nege in oskrbe gospa Anica Mižigoj, 
za vodenje gradnje pa je s strani 
zavoda pooblaščen Jože Piltaver. 

Zelena luč za laboratorij 
medicinske biokemije 

 
Brežice, 20. maj – Ministrstvo za 
zdravje je laboratoriju za medicinsko 
biokemijo Splošne bolnišnice Brežice 
izdalo dovoljenje za izvajanje preiskav 
na področju medicinske biokemije za 
prihodnjih pet let. Dovoljenje za 
delovanje laboratorija se podeli po 
predhodni verifikaciji s strani 
ministrstva za zdravje, in sicer zgolj 
za določeno obdobje, praviloma za 5 
let, nato pa ga je potrebno vnovič 
pridobiti.  
V sodobno opremljenem laboratoriju, 
ki deluje celodnevno (24 ur) in se 
uvršča med srednje velike 
laboratorije, se opravlja 250 različnih 
vrst preiskav s področja biokemije, 
imunokemije in hematologije s 
standardiziranimi ali preizkušenimi 
metodami priznanih tako domačih kot 
tujih strokovnih združenj s področja 
medicinske biokemije.  
Pacienti lahko tako v laboratoriju 
opravijo večino krvnih preiskav ter 
preiskav urina kot tudi preiskave 
osnovnih ščitničnih hormonov in 
tumorskih označevalcev. S področja 
hematologije pa v laboratoriju  
izvajajo rutinske hematološke 
preiskave vključno z mikroskopsko 
diferencialno krvno sliko v 
sodelovanju s specialistom 
hematologije.  
Kakovost rezultatov in postopkov se 
nenehno zagotavlja z vsakodnevnimi 
notranjimi in zunanjimi kontrolami. 
Poleg tega pa je laboratorij vključen 
tudi v Slovensko nacionalno kontrolo 
(SNEQAS) ter v več mednarodnih 
kontrol z različnih področij (npr. za 
ščitnične hormone, biokemične 
rutinske preiskave, tumorske 
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označevalce kot tudi za srčne 
označevalce).  
Pred dvema letoma je bolnišnica 
vpeljala laboratorijski informacijski 
sistem (LIS), ki je bistveno prispeval k 
hitrosti delovanja kot tudi k 
zmanjšanju administrativnih napak 
ter boljši časovni sledljivosti vzorcev 
in podatkov o pacientu. LIS je namreč 
povezan z bolnišničnim informacijskim 
sistemom, kar pomeni tudi 
povezanost s posameznimi oddelki in 
ambulantami. 
 
 

Dovoljenje laboratoriju za 
transfuziologijo SB Brežice 

 
Brežice, 7. junij – Ministrstvo za 
zdravje je laboratoriju Splošne 
bolnišnice Brežice za transfuziologijo 
izdalo dovoljenje za nadaljnje delo za 
obdobje enega leta. Laboratorij za 
transfuziologijo deluje strokovno in 
samostojno v okviru laboratorija za 
medicinsko biokemijo. Strokovni 
nadzor v laboratoriju za 
transfuziologijo izvaja  specialist 
transfuziolog z Zavoda RS za 
transfuzijsko medicino iz Ljubljane. 
Transfuzijska služba v Splošni 
bolnišnici Brežice deluje neprekinjeno 
24 ur. Temeljne naloge transfuzijske 
službe so izvajanje 
imunohematoloških preiskav, 
hranjenje zalog krvi in krvnih 
komponent za potrebe bolnišnice in 
spremljanje hemovigilance pod 
nadzorom zunanjega specialista 
transfuziologa. Hemovigilanca je 
sistem, ki obsega zaznavo, 
pridobivanje in analizo informacij o 
neželenih in nepričakovanih učinkih 
transfuzije krvi, omogoča pa tudi 
pripravo predlogov za izboljšanje 
njene varnosti. Sistem hemovigilance 

obsega vse postopke od odvzema 
bolnikovega vzorca in testiranja le-
tega v laboratoriju, pa do 
transfundiranja krvi oz. krvne 
komponente ter spremljanja učinkov 
transfuzije. Transfuzijska služba SB 
Brežice izvaja osnovne 
imunohematološke preiskave, t.j. 
določanje krvne skupine A,B,O, Rh 
faktorja in Kell, Indirektni in Direktni 
Coombsov test ter navzkrižni 
preizkus. Preiskave se delajo v seriji 
ali posamezno, glede na nujnost 
naročila. Pri nekaterih preiskavah je 
potrebno narediti še nadaljnje 
preiskave, ki so potrebne za pravilno 
postavitev diagnoze, zdravljenje ali 
izbiro ustrezne krvi za transfuzijo. 
Take vzorce krvi se pošilja v nadaljnjo 
obravnavo na Zavod RS za 
transfuzijsko medicino. Za 
zagotavljanje kakovosti, t.j. za 
pravilno in kakovostno delo v 
transfuzijski službi je poskrbljeno z 
dnevnim izvajanjem notranje ocene 
kakovosti imunohematoloških 
preiskav kot tudi z zunanjimi 
kontrolami, ki jih dvakrat letno izvaja 
Zavod RS za transfuzijsko medicino. 
Pri izvajanju notranje oz. zunanje 
ocene kakovosti se kontrolirajo vsi 
reagenti, ki se uporabljajo pri delu, 
vsi aparati kot tudi vsi postopki 
različnih preiskav. 
 
 

DONACIJE 
 

 
 

Sklad za financiranje razgradnje NEK 
in za odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz NEK je doniral 1000,00 
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EUR za izvedbo projekta »Trajnostna 
raba energije v SB Brežice«. 
 

V spomin… 
 

V mesecu juniju smo se poslovili od 
dolgoletnega sodelavca uprave 

Splošne bolnišnice Brežice, gospoda 
Zvoneta Ilovarja. 

 
V spominu ga bomo imeli kot 

vestnega in marljivega sodelavca. 
 

 
Kadrovske spremembe 

 
NOVO ZAPOSLENI USLUŽBENCI: 
 
Delovno razmerje za določen čas: 
* 1.6.2010 - 31.7.2010: Mateja Divjak  
in Mateja Mlakar, zdravstveni 
administrator, 
* 1.6.2010 – 30.11.2010: Sarah 
Levstik, srednja medicinska sestra v 
urgentni dejavnosti, 
* 1.6.2010 do opravljenega 
strokovnega izpita: Rok Toplišek, 
dr.med., zdravnik po opravljenem 
sekundariju na kirurškem oddelku, 
* 14.6.2010: Matic Županič, dr.med., 
specializacija, 
* 15.6.2010 – 30.11.2010: Melita 
Denžič, čistilka II, 
* 15.6.2010 – 31.12.2010: Majcen 
Jadranka, javna dela, 
* Brigita Budič, srednja medicinska 
sestra, pripravnica,  
* Stopar Barbara, srednja medicinska 
sestra, pripravnica. 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 

- Andreja Vogrinc, DR za 
določen čas, pomožna delavka 
II, 

- Sara Turk, DR za določen čas, 
pomožna delavka II, 

- Monika Fabjan, 
dipl.inž.lab.biomed., 
pripravnica, 

- Kozmus Jožica, srednja 
medicina sestra, pripravnica,  

- Janja Mlakar, srednja 
medicinska sestra, pripravnica,  

- David Šiško, zdravstveni 
tehnik, 

- Anica Tomažin, srednja 
medicinska sestra, pripravnica. 

 

 
V mesecu juniju sta si na Visoki šoli 

za zdravstvo pridobili naziv 
diplomirana medicinska sestra 

Anita Mešić in 
Mateja Bogovič. 

 
Č E S T I T A M O ! 

*** 
Število delavcev na dan 30.6.2010 je 
bilo 317, od tega 4 zdravnik 
sekundarij, 8 pripravniki zdravstvene 
nege in 8 zaposlena preko javnih del. 
Število delavcev iz ur za mesec maj je 
znašalo 272,18 od tega 14,31 
pripravnikov in 7,75 javnih del. 
 
 

 
 

Ker je čas težko pričakovanih 
poletnih dopustov, vam želimo 

prijeten in miren oddih. 


