MOJE ZDRAVJE

prijavijo na cepljenje kogarkoli, ki bi se bil
pripravljen cepiti.

Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

Številka 7, letnik 14
CEPIMO SE - VABILO
Zaradi narave dela v bolnišnici in dela z
najobčutljivejšimi
skupinami
prebivalcev,
ponovno vabim vse zaposlene, ki se še niste
odločili za cepljenje, da to storite.
Cepljenje je zaradi varovanja zdravja in
življenja ljudi izjemnega pomena in hkrati izraz
solidarnosti z vsemi ranljivimi skupinami
prebivalcev, ki bodo v bodoče potrebovali
zdravniško oskrbo v bolnišnici. Glede na to, da
je velika verjetnost 4. vala epidemije COVID19, še toliko bolj.
Zdaj je čas, da se cepimo in pripravimo na
jesenski čas.
Vabimo, da za cepljenje prijavite
sorodnike, sosede, prijatelje …

tudi

Anica Hribar, direktorica
LETAK – VABILO PACIENTOM ZA
CEPLJENJE
Pripravili smo letak za promocijo cepljenja
pacientom, ki prihajajo v bolnišnico v
specialistične ambulante in posege. Letak
bodo uslužbenke, zadolžene za naročanje,
pošiljale skupaj z vabilom na pregled,
nameščen pa bo tudi v vseh čakalnicah.
Medicinske sestre v ambulantah sprejemajo
prijave na cepljenje, jih vpišejo v že
posredovano tabelo in jih dnevno pošiljajo
Tinkari Pacek. Pacienti poleg sebe lahko

V Splošni bolnišnici Brežice se lahko
cepite tudi pacienti, ki k nam prihajate na
specialistične preglede in posege.
Paciente cepimo vsak četrtek in petek med
8.00 in 9.00 v Urgentnem centru.
Pacienti se naročite na cepljenje pri
medicinski sestri v specialistični ambulanti
v času vašega pregleda.
Na cepljenje lahko prijavite tudi sorodnike,
prijatelje, znance, sosede…
V bolnišnici cepimo izključno s cepivom
PFIZER/BIONTECH.
Cepite se in skupaj nam bo uspelo zajeziti
epidemijo covid -19!

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2021
Svet zavoda je na junijski seji sprejel finančni
načrt in program dela za leto 2021. V uvodni
besedi k načrtu je direktorica zapisala naslednje:
Bolnišnica je leto 2021 pričela enako kot ga je
zaključila – s COVID oddelkom, v katerem je
zagotavljala kar 45 postelj za zdravljenje COVID
bolnikov. V obdobju od 1.1. do 8. 3. 2021, ko je
bil COVID oddelek ukinjen zaradi umirjanja
epidemije v državi, je bilo na COVID oddelku
obravnavanih 200 bolnikov.
Poslovno leto smo pričeli ob veljavnosti določil
Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za 2020, ki je
določal enake cene za plačilo COVID bolnikov,
kot je to veljalo v letu 2020. Vendar pa so se na
nivoju države kaj kmalu odvijale različne
aktivnosti za znižanje cen storitev (tudi
medijsko), in vse do konca maja smo čakali na
sprejem Splošnega dogovora za leto 2021, da bi
dobili končna izhodišča za pripravo finančnih
načrtov za tekoče leto. V bolnišnici smo sicer
pripravili okvirni finančni načrt glede na takrat
veljavne cene COVID storitev, ki so omogočale
izravnano
poslovanje.
Ob
upoštevanju
načrtovanih prihodkov, bi bolnišnica v obdobju 13 in tudi ob koncu leta poslovala pozitivno.
Konec maja je bil SD za leto 2021 sprejet. Na
presenečanje velike večine direktorjev bolnišnic,
so cene storitev za obravnavo COVID bolnikov
znižane za povprečno 60% (brez cen za
zdravljenje najtežjih bolnikov, ki jih v SB Brežice
nismo obravnavali). Pomembno je še to, da v
primeru, da COVID ni osnovna diagnoza
zdravljenja, za takega bolnika dobimo poleg
plačila običajne cene za SPP le 100 EUR
dodatnega plačila na pacienta za ves čas
zdravljenja, s čimer naj bi pokrili vse dodatne
stroške izolacije, dela in materiala. Za SB Brežice
to pomeni, da nam ZZZS od 1.1. do 8. 3. prizna
obravnavo 130 COVID bolnikov, za preostalih 70
bolnikov pa le plačilo dodatnih 100 EUR. Od
načrtovanih prihodkov iz tega naslova v višini 2,8
mio EUR, bo bolnišnica v letu 2021 prejela iz
tega naslova vsega 800.000 EUR ali cca 27% od
zneska, ki bi ga prejeli za plačilo glede na takrat
veljavne cene. Računali smo sicer na okoli 30%
znižanje cen storitev, na tako drastično
spremembo pa ne. Stroški poslovanja so zaradi
COVID bistveno višji, kot so načrtovani stroški in
finančne
zmožnosti
bolnišnice.
Rezultat
poslovanja za obdobje 1-3 tako izkazuje dobrih
200.000 EUR presežka odhodkov nad prihodki.

Razlog za takšen rezultat je seveda tudi
nedoseganje pogodbenega programa z ZZZS.
Realizacija v obdobju 1-3 je za akutno
bolnišnično obravnavo le 80%, specialistična
ambulantna dejavnost 86%, na negovalnem
oddelku in podaljšanem bolnišničnem zdravljenju
pa je realizacija še bistveno nižja, saj smo
posteljni fond, ki je sicer namenjen tej dejavnosti,
v času COVID oddelka namenili beli coni
internega oddelka, ker je bil cel interni oddelek
(45 postelj), formiran kot COVID oddelek.
Obenem beležimo, tako kot že v letih 2019 in
2020, več opravljenega programa na IPP in KPP,
kot je načrtovano. V letu 2019 smo v UC opravili
za 150.000 EUR neplačanega programa, v letu
2020 pa za 75.000 EUR. V prvih treh mesecih,
ko je bilo število obravnavanih bolnikov v UC
bistveno višje, kot je to običajno, smo opravili za
več kot 40.000 EUR neplačanega programa. Ob
tem pa ni upoštevano niti to, da imamo v UC
formirano novo delovišče sivo in rdečo cono, kjer
zagotavljamo minimalno kadrovsko zasedbo
24/7, to je diplomirano medicinsko sestro. Tudi
tega stroška bolnišnica nima pokritega v ceni
storitev.
Verjamemo, da bo predvsem ustanovitelj
prisluhnil bolnišnicam glede nujnosti korekcije
cen storitev za COVID bolnike in da bo plačano
vse delo, ki ga imamo zaradi novih delovišč sive
in rdeče cone v UC. V kolikor ne bo prišlo do
sprememb, je napoved poslovnega izida za
letošnje leto realno zelo slaba. Izravnani poslovni
izid bi ob takšnih izhodiščih, kot so bila določena
v SD za 2021, lahko dosegli le v primeru, da
100% realiziramo pogodbeni program z ZZZS. V
SB Brežice se bomo trudili, da bi program v celoti
realizirali. Je pa na posameznih področjih, kot je
recimo program internističnih specialističnih
ambulant, funkcionalne diagnostike s tega
področja, izpada programa na področju
pediatrije, predvsem pa NBO in PBZ, že danes
jasno, da je to skoraj nemogoče.
Na vseh področjih, kjer bomo s svojimi
kadrovskimi kapacitetami zmožni, se bomo
prijavili tudi na razpis za državni program za
skrajševanje čakalnih dob. Upamo, da bomo
programe na področju ortopedije in splošne
kirurgije,
protibolečinske
ambulante,
endoskopske funkcionalne diagnostike, ORL,
okulistične
in
nevrološke
specialistične
ambulante, v kolikor bodo ta področja razpisana,
tudi dobili.
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Čeprav smo sredi poslovnega leta, lahko rečem,
da je pred nami ponovno preveč neznank, da bi
lahko z gotovostjo napovedali poslovni izid.
Spreminjanje cen storitev za nazaj, negotovost
glede epidemiološke situacije v jeseni, ki lahko
ponovno povsem spremeni zastavljene načrte,
izid prijave za dodatne programe za skrajševanje
čakalnih dob, odhajanje kadrov v druge
ustanove, kjer je delo lažje… bodo bistveno
vplivali na to, kako bomo uspešni ob koncu leta.
Načrt je seveda najmanj izravnano poslovanje.
Anica Hribar, direktorica

STRATEGIJA SB BREŽICE DO LETA 2026
Svet zavoda je na junijski seji potrdil strategijo
bolnišnice za 5 letno obdobje – od 2021 do leta
2026. V uvodnem delu je prikazana analiza
preteklega obdobja in realizacija zastavljenih
ciljev in načrtov iz strategije do leta 2020, v
drugem delu pa so oblikovani glavni in
operativni cilji ter aktivnosti za dosego teh
ciljev, terminski načrt in cilji po oddelkih.

V mesec junij 2021 smo na otroškem oddelku
zakorakali veselo in zahvalno.
Podjetje ALPE-PANON d.o.o. – McDonalds DL
Slovenija je otroškemu oddelku naše
bolnišnice
izročilo donacijo s kar 225 knjigic in 225 igračk.
Namen donacije je bil sodelovanje v našem
majhnem projektu oddelka s sloganom »NISI
SAM«, kjer vsakemu otroku skušamo olajšati
interventne posege in omiliti strah ob bivanju v
bolnišničnem okolju.
Vsaka donirana knjiga in igračka bo našla
svoje mesto v otroških rokah.
Podjetju se za odobreno donacijo Iskreno
zahvaljujemo.
Anita Mujakić, DMS,
pediatričnega oddelka

strokovna

vodja

DONACIJA IGRAČ OTROŠKEMU
ODDELKU

V prilogi tega glasila objavljamo drugi
(operativni) del strategije, celotno pa si lahko
ogledate na povezavi: https://www.sbbrezice.si/upload/editor/file/file95a3dad1b098
7e9.pdf
Anica Hribar, direktorica
DONACIJA ALPE - PANON d.o.o. McDonald's DL Slovenija

Tudi družini Vukmanič - Pohar se iskreno
zahvaljujemo za donacijo igrač otroškemu
oddelku (Memo karte, številne LEGO kocke,
puzzle in družabne igre).
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Anita Mujakić, DMS,
pediatričnega oddelka

strokovna

vodja

pomagala pri porodu in potem poskrbela za
vse.
Hvala še enkrat za vse.

ZAHVALA OTROŠKEGA ODDELKA ZA
PODARJENE IGRAČE

Lep pozdrav.
Matjaž Merhar

ZAHVALA EKIPI V OKULISTIČNI
AMBULANTI
Spoštovana direktorica Anica Hribar!
Bil sem na letnem pregledu pri okulistu.
Tako kot vsako leto, je bilo tudi letos osebje
nad vsemi standardi. Odlični doktor, odlične
sestre.Vsi! Posebno pri srcu pa mi je tako in
tako ga. Cvetka Predanič.
V mesecu juniju smo se na otroškem oddelku
razveselili igrač, ki jih je podarila družina
Vukmanič - Pohar. Otroci na otroškem oddelku
bodo tako z veseljem gradili gradove in hiške
iz Lego ter Duplo kock, urili matematične
veščine s pomočjo sestavljank in se družili ob
številnih družabnih igrah. Za nameček pa se
bodo z majhnimi in velikimi avtomobili
»odpeljali« v daljne kraje. 
Znova se je pokazalo, da solidarnost in
dobrota ne poznata meja.
Iskrena hvala družini Vukmanič - Pohar, ki so
z lepo gesto narisali nasmeh na otroška lica.
Kolektiv otroškega oddelka
POHVALE IN ZAHVALE
POHVALA GINEKOLOŠKO-PORODNEMU
ODDELKU
Lahko ste ponosni, kako dobri ste v vaši hiši.
Na ginekološko-porodnem oddelku so bili vsi
zelo potrpežljivi in so ogromno pomagali - še
posebej vse tri babice (smo tri izmene
spoznali), ki so res ogromna opora. Smo se jim
že včeraj zahvalili, bom pa vesel, če jim boste
ob priliki povedali, da res odlično opravljajo
svoje delo (babica Špela, Tjaša (ona je bila
celo izmeno z nama) in babica Tanja, ki je

Posebno pozitivno pa so me navdušili in
presenetili prostori in vse tiste naprave. Saj
skoraj nisem mogel verjeti svojim očem,
čeprav nosim očala! Odlično!
Ne vem, če si lahko dovolim primerjavo kot laik
- pacient, pa si jo bom: če sem se prej “vozil v
fiću”, se sedaj “peljem v mercedesu”.
Lahko samo čestitam!
Vam, ga. direktorica, in vsem vašim
sodelavcem in delavcem Splošne bolnišnice
Brežice želim obilo uspehov.
Sem samo laik - pacient, ki se želi zahvalit za
odlično obravnavo v Okulistični ambulanti dr.
Macanu in njegovi ekipi. HVALA!
Vam, direktorica Anica Hribar, pa za zgledne
prostore in vse te naprave, ki so me celo
šokirale!
Hvala!
S spoštovanjem !
Ciril Kolešnik
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ZAHVALA GINEKOLOŠKI URGENCI
Pozdravljeni,
Dne 23. 6. 2021 sem v večernih urah obiskala
ginekološko urgenco v vaši bolnišnici zaradi
suma na odtekanje plodovnice v 25-tem tednu
nosečnosti. Želela bi se zahvaliti, pohvaliti delo
vaše zdravnice dr. Mateje Vukmanič Pohar in
medicinsko sestro Matejo, ki sta takrat bili v
službi. Zelo topel odnos obeh, zdravnica zelo
prijazna, natančna. Hvala še enkrat in upam,
da se vidimo v oktobru, ko pridem v vašo
bolnišnico/porodnišnico rodit.

je bila farna cerkev v Podčetrtku. Pot nas je ob
potoku vodila na grad, ki še išče svojo vsebino
in je potreben obnove. Po kratkem počitku smo
šle naprej proti stolpu zdravja, ki ni za vtroglave
saj ima človek občutek, da se maje. Vročina je
neusmiljeno pritiskala, tako da smo bile
srečne, da hodimo po gozdu. Zadnji vzpon na
vrh Plešivca nas je pošteno preznojil in
zadihal. Po počitku nam je malica, ki je kot
ponavadi vsebovala VSE, res teknila. V dolino
smo se spustile delno po isti poti, delno pa
malo naokoli. Ko je človek v Podčetrtku ne
more domov brez kozarca hladnega piva, ki se
nam je pošteno prilegel. Sedaj pa na počitnice.
Kaj bo pa v jesen bomo pa še videli.

Lep pozdrav.
Mija Novak
Terezija Cirnski
SMEH JE POL ZDRAVJA
RUDNICA

Vir: Spletna pošta
KADROVSKE SPREMEMBE
Junij. Zadnji izlet v pomladnem delo izletov.
»Fit frajlice« in mali pes smo se podale na
potep po Rudnici pri Podčetrtku. Epidemija in
zdravstvene težave so zelo oklestile število
udeleženk na zadnjem izletu. Seveda je pa
važna kvaliteta ne kvantiteta, tako da smo le
najboljše in seveda mali pes, ki se mu pa tudi
leta že poznajo, odšle na izlet. Izhodišče izleta

Sklenitev delovnega razmerja:
- PEČNIK Anja (1. 6. 2021),
- KERIN Nina (1. 6. 2021),
- JAGODIČ Nika (1. 6. 2021),
- AJSTER Laura (12. 6. 2021),
- GORJUP Nina (14. 6. 2021),
- ZENDELI Humije (14. 6. 2021),
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-

RUS Adrijana (21. 6. 2021).

***JUBILEJNE NAGRADE***

Prenehanje delovnega razmerja:
- KOLAR Suzana (3. 6. 2021),
- KERIN Jurij (13. 6. 2021),
- TUŠEK FENDRE Željka (27. 6. 2021),
- RAINER Irena (upokojitev – 30. 6. 2021),
- KOZINC Špela (30. 6. 2021),
- LEVSTIK Sarah (30. 6. 2021).

V mesecu juniju sta za 20 let delovne dobe
pri delodajalcih v javnem sektorju prejeli
jubilejno nagrado:

Podaljšanje pogodbe za nedoločen čas:
- VRABEC Katarina, analitik v lab. biomed.,
- STAROVEŠKI PRESKAR Tanja, SMS,
- TURŠIČ Maruša, DMS,
- VOLČANJŠEK Monika, DMS,
- BALON Jasmina, SMS,
- KORITNIK Anđa, pomožni delavec,
- LUSKOVEC Sabrina, fizioterapevt,
- CERJAK Vladislav, hišnik,
- VIDEKOVIĆ Tamara, SMS.

Za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju je prejela jubilejno nagrado:

Nataša PIRC, dr. med., spec. anesteziologije
in reanimatologije, se 7. 7. 2021 pooblasti za
vodenje oddelka CIT.
Marjana RIBARSKA, dr. med., spec.
anesteziologije in reanimatologije, se 7. 7.
2021 pooblasti za nadomeščanje Nataše
PIRC, dr. med., spec., vodje oddelka CIT, v
času njene odsotnosti.

JARABEK GORDANA, vodja fizioterapije
KOČNAR NATAŠA, dr. med., spec.
ginekologije in porodništva

RAINER IRENA, DMS
ČESTITAMO!
ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK





Počitniški mesec,
22. julij – Svetovni dan možganov,
28. julij – Svetovni dan hepatitisa.
VABILO K SODELOVANJU

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

Marku HAUPTFELD, dr. med., spec.
anesteziologije in reanimatologije se 6. 7.
2021 prekliče pooblastilo za vodenje oddelka
CIT.
Tjaša KLADNIK, DMS, se 1. 7. 2021 poblasti
za nadomeščanje Gordane MIRT, strokovne
vodje zdravstvene nege na kirurškem
oddelku, v času njene odsotnosti.
Sonji BRULC, DMS, se 1. 7. 2021 prekliče
pooblastilo za nadomeščanje Gordane MIRT,
strokovne vodje zdravstvene, v času njene
odsotnosti.
Stanje kadra na dan 30. 6. 2021: 375 zaposlenih.
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 5. 2021 je
znašalo 361,67, od tega 350,67 rednega dela, 4
pripravniki in 7 javnih del.
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