MOJE ZDRAVJE

NOVI ENDOSKOPSKI PROSTORI

Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

9. 5. 2022 smo pričeli opravljati endoskopske
preiskave v novih prostorih. S tem smo pridobili
tako za bolnike kot tudi za zaposlene prostore, ki
omogočajo boljše pogoje za delo. Z novimi
prostori smo pridobili tudi nove endoskopske
aparate in vso pridruženo opremo. To nam
omogoča tudi opravljanje posegov v splošni
anesteziji v dogovoru z anesteziologi, kar smo
tudi že pričeli, in sicer 20. 6. 2022.
Novih prostorov smo si dolgo časa želeli in smo
se ob tem tudi poveselili z dnevom odprtih vrat
23. 6. 2022.
Endoskopska ekipa
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KOLEKTIVNO NEZGODNO
ZAVAROVANJE
Obveščamo vas, da smo z Zavarovalnico
Triglav d.d. osvežili polico kolektivnega
nezgodnega zavarovanja tako, da bodo
izplačila premij in zavarovalnih vsot od 1. 7.
2022 po novi polici bistveno višja, mesečna
vplačila zavarovancev pa ostajajo enaka kot
do sedaj. V prilogi vam pošiljamo primerjavo
starih in novih zavarovalnih vsot in premij ter
pristopno izjavo za morebitne nove
zavarovance.
Ob tem smo tudi preverili ponudbe
konkurenčnih zavarovalnic glede njihovih
kolektivnih zavarovanj in ugotovili, da
Zavarovalnica Triglav še vedno nudi boljše
pogoje in višje zavarovalne vsote kot ostale.
Kadrovska služba

reanimacijski zapisnik in protokol reanimacije. V
letu 2021 je bilo 24% vseh intervencij ekipe za
nujna stanja zaradi srčnega zastoja. V 33% je po
oživljanju prišlo do ROSC, v 11% so bili bolniki
odpuščeni v domačo oskrbo.
Nataša Pirc, Oddelek za CIT in anestezijo,
Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta
15, 8250 Brežice

UVOD

OŽIVLJANJE IN PREPREČEVANJE
SRČNEGA ZASTOJA V SB BREŽICE

Splošna bolnišnica Brežice je osrednja
zdravstvena institucija v Posavski statistični
regiji, ki skrbi za zdravstveno oskrbo prebivalstva
naslednjih občin: Krško, Brežice, Kostanjevica
na Krki, Sevnica, Bistrica ob Sotli, Radeče. Na
dan 1. 7. 2020 je bilo v tej regiji evidentiranih
75.983 prebivalcev (Vir: Statistični urad
Republike Slovenije).
11. 11. 2014 je v Splošni bolnišnici Brežice začel
delovati prvi Urgentni center v Sloveniji. Bila je
prva, ki je dobila sodobne prostore, prav tako se
je prva soočala s težavami financiranja in kadri
v Urgentnem centru. V UC danes deluje SNMP
pod okriljem Zdravstvenega doma Brežice in
Internistična prva pomoč (IPP), Kirurška prva
pomoč (KPP) z operacijsko dvorano za nujne
posege in reanimacijskim prostorom
pod
okriljem Splošne bolnišnice Brežice.
1. Organizacija renimacijskih timov

Izvleček:
V Splošni bolnišnici Brežice imamo reanimacijski
in MET (medical emergeny team) v sklopu
oddelka za CIT in anestezijo, člani tima zdravnik
specialist anesteziologije, reanimatologije in
perioperativne
intenzivne
medicine
in
diplomirana anestezijska medicinska sestra
imajo opravljen akreditiran tečaj dodatnih oz.
temeljnih postopkov oživljanja. V bolnišnici
imamo standardizirano opremo za reanimacijo.
Zdravila in delovanje defibrilatorja in ostalih za
oživljanje pomembnih pripomočkov se redno
kontrolira in evidentira. Aktivacija tima poteka
preko interne tel. št. 2222, telefon se nahaja v
CIT-u. Podatke o intervencijah tima zapišemo v

Člani reanimacijskega tima
so specialisti
anesteziologije, reanimatologije in perioperativne
intenzivne medicine in diplomirane anestezijske
medicinske sestre, ki razpolagajo s ključnimi
veščinami in znanjem za oskrbo pri srčnem
zastoju, vključno z ročno defibrilacijo, dodatno
oskrbo dihalne poti, intravenskim dostopom,
intraosalnim dostopom in odkrivanjem ter
zdravljenjem odpravljivih vzrokov srčnega
zastoja.
Znanja so pridobili v sklopu svoje osnovne
izobrazbe in na tečajih:
- Opravljen tečaj DPO Evropskega
reanimacijskega sveta je eden od
razpisnih pogojev na delovno mesto
Zdravnika specialista anesteziologije,
reanimatologije
in
perioperativne
intenzivne medicine v Splošni bolnišnici
Brežice.
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Diplomirane anestezijske medicinske
sestre so opravile Tečaj temeljnih
postopkov
oživljanja
in
uporabe
avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v
organizaciji Sveta za reanimacijo
Slovenskega združenja za urgentno
medicino.

V prostoru za reanimacijo urgentnega centra in
na vseh oddelkih bolnišnice se nahaja skupaj 7
reanimacijskih vozičkov z defibrilatorji.
Zdravila in materiali so na vseh vozičkih enotna,
zapisana in evidentirana v obrazcu, ki omogoča
redno mesečno spremljanje količine in roka
trajanja zdravil.
Nadzor zdravil
(količina, rok uporabe) in
ostalega materiala se izvaja 1x mesečno in se
vodi na obrazcu št 00-78/13-1. Vsak uslužbenec,
ki porabi zdravilo ali material, je dolžan
porabljeno zdravilo ali material takoj nadomestiti
z novim.
Dnevno se vodi evidenca o delovanju
defibrilatorja, avtopulse, stanju napolnjenosti
kisikovih
jeklenk,
delovanju
aspiratorja,
delovanju laringoskopa.
2. Aktivacija reanimacijske ekipe

3. Organizacija
MET
Emergency Team)

(Medical

Modificiran zgodnji opozorilni sistem, (angl.
MEWS - The Modified early warning score ), je
preprost pripomoček za zdravstveno osebje po
bolnišnicah, ki se uporablja za hitro prepoznavo
ogroženosti bolnika.
Temelji na fizioloških meritvah, ki so tudi sicer
redno izmerjene in zabeležene: sistolični krvni
tlak, srčni utrip, frekvenca dihanja, telesna
temperatura, nasičenosti krvi s kisikom (SpO2) in
opazovanja stopnje zavesti, bolečine in diureze,
le da jih v MEWS numerično ovrednotimo in na
podlagi vsote vrednosti vseh meritev ocenimo
ogroženost bolnika.
V Splošni bolnišnici Brežice osebje zdravstvene
nege na oddelkih na podlagi MEWS oceni
ogroženost bolnika, glede na oceno pokliče
oddelčnega zdravnika ali MET, ki je v času
dežurstva reanimacijska ekipa, v rednem
delovnem času je lahko tudi zdravnik iz CIT-a,
zato je klicna številka tudi v tem primeru številka
2222, ki se nahaja v prostorih CIT-a.
MET pomaga zdravstvenemu osebju na oddelku
oceniti ogroženost bolnika, skupaj se nato
odločimo za eventuelno premestitev v CIT, oz
okolje primerno ogroženosti bolnika.

Osebje bolnišnice je opravilo Tečaj temeljnih
postopkov oživljanja in uporabo avtomatskih
zunanjih defibrilatorjev v organizaciji Sveta za
reanimacijo slovenskega združenja za urgentno
medicino, znanje obnavljamo z internimi tečaji in
s tem skušamo zagotoviti, da bi bil srčni zastoj
takoj prepoznan.

Vsaka intervencija reanimacijske ekipe ali MET
je evidentirana. Podatke o bolniku in intervenciji
vpisujemo v reanimacijski zapisnik in v protokol
reanimacije.

Ko osebje na oddelku prepozna bolnika z srčnim
zastojem začne s temeljnimi postopki oživljanja,
pokliče pomoč sodelavcev (reanimacijski voz,
defibrilator), in pokliče reanimacijsko ekipo.

V reanimacijski zapisnik se vpišejo podatki o
bolniku, vitalne funkcije (krvni tlak, pulz,
saturacija, zenici, CO2 v izdihanem zraku), čas,
zdravila, posegi, izid.

Na
podlagi
priporočila
Slovenskega
reanimacijskega sveta in dogovora vodstva
bolnišnice je bila 13. novembra 2017 uvedena za
področje Evrope enotna znotraj - bolnišnična
telefonska številka za klic reanimacijske ekipe 2222.

Reanimacijski zapisniki se hranijo v prostoru za
reanimacijo v urgentnem centru za tekoče leto,
ter se nato arhivirajo.

Telefon se nahaja v prostorih CIT-a, melodija
zvonenja je drugačna od ostalih melodij
telefonov v CITu.

Od vseh intervencij ekipe za nujna stanja v letu
2021 je bilo 24% srčnih zastojev, pri 45% je bil
prvi ritem VF, v 33% PEA, v 22 % asistolija.
Starost bolnikov je bila od 25 do 82 let,
povprečna starost je bila 61 let. Vsi bolniki so
imeli eno ali več spremljajočih kroničnih obolenj,

4. Načini zajemanja podatkov

5. Podatki o številu srčnih zastojev in
preživetju
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razen najmlajšega. V 33% je po oživljanju prišlo
do ROSC, v 11% so bili bolniki po oživljanju
odpuščeni v domačo oskrbo.
V enem od primerov smo po ROSC z CT glave
potrdili difuzni možganski edem, bolnik je umrl v
48h urah po ROSC.
Bolnici, ki sta po srčnem zastoju zapustili
bolnišnico, sta brez nevroloških posledic, pri
obeh je prišlo do srčnega zastoja vpričo
zdravstvenega osebja, ki je vešče oživljanja.
Iz podatkov je razvidno, da je kot dejavnik
preživetja po srčnem zastoju najbolj pomembno
okolje, v katerem je do zastoja prišlo in takojšnji
postopki oživljanja s takojšnjo defibrilacijo.

Rdečim noskom se iz srca zahvaljujemo za obisk
na NBO oddelku, saj so nam prinesli veselje in
smeh.

SKLEP

Valentina Ivačič, SMS

V Splošni bolnišnici Brežice sledimo smernicam
Slovenskega reanimacijskega sveta, obnavljamo
tečaje TPO in DPO, v katere redno umeščamo
novosti smernic Evropskega reanimacijskega
sveta.
Možnosti izboljšave vidim v poenotenju zbiranja
podatkov o srčnih zastojih za celotno Slovenijo in
digitalizaciji zbiranja podatkov o srčnih zastojih v
naši bolnišnici.
Potrebovali bi registre srčnih zastojev, ki bi
pokrivali celotno populacijo z namenom
spremljanja bolnikov, incidence srčnega zastoja
in izidov zdravljenja.
Literatura:
Gradišek P, Grošelj Grenc M, Strdin Košir A,
uradne Smernice evropskega reanimacijskega
sveta za oživljanje 2021 – slovenska izdaja

OBISK RDEČIH NOSKOV NA NBO

POHVALE IN ZAHVALE
VELIKA HVALA KIRURŠKEMU ODDELKU
Spoštovana!
So dogodki v življenju, ki jih ne smeš nikoli
pozabiti. Tako jaz ne bom nikoli pozabil na
Brežice, vašo Bolnišnico in vas, ki ste mi
pomagali rešiti moje težave. Hvala vam, hvala dr.
Matjažu Poharju in vsem, ki so sodelovali pri
posegu in negi.
Opravičujem se, ker sem predolgo čakal s to
zahvalo. Rane se celijo počasi in ostal je le
manjši problem zaradi povijanja nog. Delna
omrtvičenost. Verjamem, da take primere
poznate in bi bil zelo hvaležen za kakšen nasvet.
Še enkrat hvala za vse, ostanite zdravi in lep
pozdrav.
Alojzij Jožef Rupnik, Ljubljana

DM TEK
Ker smo fit, smo se za zadnji izlet v pomladnem
delu pohodov odločile za tek. Seveda je govora
o DM teku na 5 km. Pohitele smo S prijavo, da je
bila cena bolj ugodna. Po darilne pakete smo se
odpravile v Novo mesto, hkrati opravile še
ugodne nakupe… in že je bila sobota tu. Z
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vlakom, ki je bil za to priložnost že plačan, smo
se odpeljale v Ljubljano. Z železniške postaja se
je vijolična kolona žensk vila proti parku Tivoli, ki
je bil prizorišče teka. Bliže, kot smo bile Tivoliju,
glasnejša je bila glasba in več vijola majic.
Veselje, da je po dveh letih zopet klasičen tek, je
bilo veliko. Poiskale smo si mizo v senci in se
malo razgledale okoli po reklamni ponudbi, ki je
je bilo letos res veliko. Kar hitro je prišel čas za
ogrevanje pred tekom. Čuki s svojo glasbo so
nam dajali dober ritem za vaje. Dobro ogrete smo
se podale na startno točko, poslušale pozdrav
župana in že je počila pištola za začetek teka. Že
prej smo se odločile, da bomo tekle vsaka po
svojih močeh in ne bomo čakale ena na drugo.
Vsaka po svojih zmožnostih smo se spopadale s
5 km. Želja vsake od nas je bila priti na cilj in
dokazati sama sebi, da zmore. Vesele,
preznojene, utrujene in neskončno srečne, da
nam je uspelo, smo pritekle skozi cilj. Voda na
cilju je bila nebeška.. Malo smo se ohladile in že
je bil čas za kosilo, ki je teknilo. Žal ni vsebovalo
VSEGA, ampak so bili samo makaroni. Tudi ti
niso bili slaba podlaga za pivo, ki je bilo za
nagrado za uspešen tek.
Smo se odločile, da gremo drugo leto spet.
Lahko se nam pridružite.
Se vidimo.
Mija Novak
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SMEH JE POL ZDRAVJA
Zakaj je potrebno uvesti alkohol na
delovnem mestu?
1. Delavci bodo zagotovo prišli na delo.
2. Zmanjšuje stres.
3. Pripelje do iskrenega komuniciranja.
4. Zmanjšuje izostanke z dela zaradi
popivanja prejšnji dan.
5. Zmanjšuje prepir o nizkih plačah.
6. Od delavcev boste slišali, kar mislijo in
ne, kar si želijo.
7. Zmanjšuje stroške gretja.
8. Povežite zadovoljstvo z delom: slab
posel, te sploh ne briga.
9. Zmanjšuje potrebo po dopustu – ljudje
komaj čakajo, da se vrnejo na delo.
10. Sodelavci izgledajo lepši in privlačnejši.
11. Hrana v mezi je neverjetno okusna.
12. Pijani šefi lažje dajejo povišico.
13. Če slučajno prdneš na sestanku, te
sploh ni sram.
Vir: Splet

Za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju je prejela jubilejno nagrado:
LAČAN MARINA, dr. med., spec.
anesteziologije in reanimatologije
ČESTITAMO!

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK





Počitniški mesec,
Vsaka četrta nedelja v juliju – Dan starih
staršev in ostarelih,
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! 

KADROVSKE SPREMEMBE
Sklenitev delovnega razmerja:
- LEKŠE Petra (6. 6. 2022),
- HUDOKLIN Janja (20. 6. 2022).
Prenehanje delovnega razmerja:
- JAZBEC Nataša (30. 6. 2022),
- LAČAN Marina – upokojitev (30. 6. 2022).
Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen
čas:
- CERJAK Nina,
- GOVEKAR Monika,
- ZENDELI Humije.
Stanje kadra na dan 30. 6. 2022: 379 zaposlenih.
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 5. 2022 je
znašalo skupaj 368 ur, od tega 355 rednega dela,
5 pripravnikov in 8 javnih del.

***JUBILEJNE NAGRADE***
Za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju je prejela jubilejno nagrado:
ZALOKAR MAJA, DMS
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