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MOJE ZDRAVJE 
Glasilo Splošne bolnišnice 

Brežice 
 
Številka 8, letnik 4 
 

Informacija ZZZS 
 
Kljub finančnemu načrtu ZZZS za leto 
2011 in prizadevanju po izravnanju 
odhodkov s prihodki, je ZZZS v prvi 
polovici leta 2011 izkazal razkorak med 
odhodki in prihodki, ki znaša 42 
milijonov evrov. Kljub prenesenim 
rezervam iz preteklih let, pa se trend 
naraščanja odhodkov nad prihodki 
nadaljuje iz meseca v mesec, kar pa je 
posledica več stvari, slabših 
gospodarskih gibanj (povečanje števila 
zaposlenih, nižja rast prispevne 
stopnje, ...) in spremenjenih drugih 
izhodišč upoštevanih v finančnem 
načrtu. Hkrati podatki kažejo, da 
zdravstveni sektor ne sledi ukrepom 
vlade po zniževanju števila zaposlenih, 
saj se le to glede na potrebe v 
zdravstvu le še povečuje, sporno pa je 
tudi spoštovanje Pravilnika o 
organizaciji neprekinjenega 
zdravstvenega varstva. Ker bodo 
kršitve pravil EU vezane na delovanje 
in financiranje javnega sektorja 
kazensko sankcionirane, bo ZZZS 
vztrajal na vzdržnosti in 
uravnoteženosti prihodkov in 
odhodkov v zdravstveni blagajni. Zato 
so javni zavodi pozvani k 
optimizaciji poslovanja in skrbi 
zdravstvenega osebja k 
racionalnosti pri izvajanju 
zdravstvene dejavnosti 
(optimiziranje delovnih procesov, 
racionalna raba materialov, 
optimalna razporeditev 

kadrovskih kapacitet, ...). Tako 
tudi vse zdravnike opozarjamo 
na obvezo racionalnega trošenja 
listin, s katerimi dolgujete 
pravice in materiale, ki se krijejo 
v breme obveznega 
zdravstvenega zavarovanja 
(optimalno predpisovanje 
zdravil na recept, strokovno 
medicinsko upravičeno in tehtno 
napotovanje na diagnostične 
preiskave, specialistične 
preglede, fizikalne terapije, 
smotrno in strokovno 
medicinsko ustrezno odločanje o 
bolniškem staležu, strokovno 
medicinsko upravičeno 
dodeljevanje pravic do nenujnih 
prevozov, MTP in ostalega). 
Zdravnike želimo opozoriti, da so 
denarna sredstva namenjena za 
zdravstveno varstvo zaradi 
splošne gospodarske krize 
okrnjena, zaradi česar je 
potrebno zavarovanim osebam 
nuditi tiste pravice iz OZZ, za 
katere strokovno medicinsko 
ugotovite, da bodo prispevale k 
odpravi bolezni oz. rehabilitaciji 
po poškodbi ali posegu. 
Ugotavljamo namreč, da 
zdravniki pri dodeljevanju pravic 
in materialov v breme OZZ niso 
vedno optimalni, saj se 
srečujemo z ogromnimi 
količinami nezaužitih 
predpisanih zdravil, 
neporabljenih medicinskih 
pripomočkov, neupravičeno 
dodeljenim bolniškim staležem, 
neupravičenim napotovanjem na 
fizikalne terapije, ... Vsaka 
listina, s katero dodelite 
katerokoli pravico, je denar.  
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Predlog dopolnitve Zakona o 
interventnih ukrepih – stališče 
Združenja zdravstvenih zavodov 

Slovenije 

 
Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije že od začetka meseca junija 
2011 spremlja ukrepe oz. predloge 
Vlade Republike Slovenije, namenjene 
vzdržnosti javnih financ in racionalne 
rabe javnih sredstev. Združenje je 
Vladi RS izrazilo svoje pomisleke glede 
predlaganih ukrepov, predvsem glede 
prepovedi zaposlovanja v javnem 
sektorju do konca prihodnjega leta ter 
prepovedi sklepanja podjemnih in 
avtorskih pogodb s svojimi 
zaposlenimi. Združenje, v katerega so 
včlanjeni javni zdravstveni zavodi 
ugotavlja, da so predlagani ukrepi 
ministrstva povsem nesprejemljivi za 
področje zdravstva in celo v nasprotju 
s strategijo MZ, saj bi omejitev 
zaposlovanja na področju zdravstva 
tudi v bodoče onemogočala razvoj 
zdravstvenega sistema v okvirih, kot 
jih je predlagal sam minister za 
zdravje. Združenje opozarja, da so na 
področju zdravstva omejitve 
zaposlovanja lahko vezane le na 
število delavcev iz ur in ne na 
dejansko število zaposlenih. Dejstvo 
pa je, da se v dejavnosti zdravstva 
zaradi pomanjkanja kadra precejšen 
obseg dela opravi z delom izven 
rednega delovnega časa (nadure, 
podjemne pogodbe in druge pogodbe 
civilnega prava). Poleg tega pa je 
plačevanje dela v dejavnosti zdravstva 
drugačno, saj je vrednost dela 
upoštevana v ceni zdravstvenih 
storitev in se plače zdravstvenih 
delavcev ne financirajo neposredno iz 
proračuna RS. Zdravstveni zavodi torej 

ugotavljajo, da bi sprejetje prepovedi 
zaposlovanja v zdravstvu (npr. 
zdravnikov) med drugim povzročila 
podaljševanje čakalnih dob, kar pa je 
vsekakor v nasprotju z dosedanjimi 
smernicami ministra za zdravje. 
 
 
Potrebno znanje slovenskega 

jezika za zdravnike, ki opravljajo 
zdravniško službo na območju 

Republike Slovenije 
 
Zdravniška zbornica Slovenije 
obvešča vse izvajalce zdravstvene 
dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki 
zaposlujejo zdravnike, državljane 
drugih držav članic Evropske unije 
ter državljane tretjih držav, da 
morajo vsi zdravniki, ki v 
Republiki Sloveniji opravljajo 
zdravniško službo, pri svojem 
delu  uporabljati slovenski jezik, 
na območju italijanske ali 
madžarske narodne skupnosti 
pa tudi italijanski ali madžarski 
jezik.  
Zaradi tega je nujno potrebno, da 
zdravniki obvladajo takšno raven 
znanja jezika države, v kateri delajo, 
da lahko nemoteno komunicirajo s 
svojimi pacienti.  Zato mora tudi v 
Republiki Sloveniji za kot najvišje 
izobraženi kader v zdravstvu, ki nosi 
tudi največjo odgovornost v procesu 
zdravljenja, veljati zahteva po znanju 
slovenskega jezika na visoki stopnji. 
Zdravniška zbornica Slovenije zato 
vse izvajalce zdravstvene dejavnosti 
poziva, da za vse svoje zaposlene, 
zlasti pa za zdravnike in 
zobozdravnike, državljane drugih 
držav članic Evropske unije ter 
državljane tretjih držav, ki so 



                         

     

 

 

 

3 

poklicno kvalifikacijo pridobili na 
podlagi Zakona o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij zdravnik, zdravnik 
specialist, doktor dentalne medicine in 
doktor dentalne medicine specialist, 
določijo jasna merila glede poznavanja 
slovenskega jezika, zdravnike in 
zobozdravnike napotijo na intenzivne 
tečaje slovenskega jezika ter jim 
zagotovijo tudi možnost za tovrstno 
izobraževanje.  
 

Sodelovanje na državnem 
preverjanju usposobljenosti ekip 

prve pomoči CZ in RK 
 
Uprava RS za zaščito in reševanje 
organizira v soboto, 8. oktobra 2011 v 
Brežicah 17. državno preverjanje 
usposobljenosti ekip prve pomoči 
Civilne zaščite in Rdečega križa, del 
delovne točke pa bodo izvedli tudi v 
naši bolnišnici oz. njeni okolici. V 
Splošni bolnišnici Brežice bo 
organizirana vaja evakuacije v primeru 
potresa. Na državnem preverjanju se 
bodo v nudenju prve pomoči 
poškodovanim ob različnih nesrečah 
pomerile prvo uvrščene ekipe iz 
celotne Slovenije, ki bodo največ 
znanja pokazale na regijskih 
preverjanjih. Delovna mesta na 
državnem preverjanju so postavljena 
na ulice mest, da si lahko čim več 
obiskovalcev in mimoidočih različnih 
starostnih struktur ogleda postopke 
nudenja prve pomoči. Poleg 
preverjanja znanja ekip prve pomoči 
bo vzporedno na prikazanih mestih 
potekalo veliko spremljevalnih 
aktivnosti s področja zaščite, 
reševanja, pomoči in širše 
(predstavitev dela kinologov, 
potapljačev, radioamaterjev, gasilcev, 

jamarjev, nujne medicinske pomoči, 
policije, Slovenske vojske, ...).  
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 

- Vukmanič Pohar Mateja, 
dr.med., zdravnik specializant, 

- Đarmati Igor, dr.med., 
zdravnik specializant,  

- Prah Nastja, pripravnik 
zdravstvene nege,  

- Zoretič Simona, pripravnik, 
inž. lab. biomedicine,  

- Jarc Alenka, fizioterapevt. 
 

Prekinitev delovnega razmerja: 
- Iljaž Jožica, DMS v intenzivni 

terapiji. 
 
Upokojitev:  

- Štefanov Ratimir, dr.med., 
zdravnik specialist. 

 
Odgovorna oseba za varstvo 

pred sevanji 
 
Za odgovorno osebo za varstvo 
pred sevanji v Splošni bolnišnici 
Brežice je bil imenovan Matej 
Uršič, radiološki inženir I.  
 
Zbiranje sredstev za družino 

pokojne Tadeje Ogorelc 
 

V dobrodelni akciji zbiranja 
sredstev za družino pokojne 
Tadeje Ogorelc, se je do 
10.8.2011 za podporo  odločilo 
108 zaposlenih, kar skupno znaša 
602,00 EUR. Akcija še ni 
zaključena in bo trajala do konca 
tega leta. V kolikor se bi želel še 
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kdo pridružiti in podpisati odstopno 
izjavo, jo dobi na blagajni. 
 
 

Interna izobraževanja 
 

* Predstavitev predloga Strategije 
Splošne bolnišnice Brežice do leta 
2020 (vsi zaposleni):  

- 31.8.2011 ob 14. uri, 
- 12.9.2011 ob 14. uri, 
- 14.9.2011 ob 7. uri; 

* Predstavitev notranjih nadzorov 
obračuna SPP in specialistično 
ambulantnih storitev (predstojniki 
oddelkov, strokovne vodje oddelkov, 
zdravniki, zdravstveni administratorji, 
PAS), 2.9.2011 ob 13. uri; 
* Higiena rok (predstojniki oddelkov 
in strokovne vodje oddelkov, 
inštrumentarke, zdravniki, SMS in 
DMS, bolniške strežnice, čistilke, 
bolničarji, kuharice in pomožne 
delavke v kuhinji) 5.9.2011 ob 14. uri; 
* Oskrba CVK in perifernih 
venskih katetrov (predstojniki 
oddelkov, strokovne vodje oddelkov, 
glavna inštrumentarka, zdravniki, SMS 
in DMS) 7.9.2011 ob 14. uri; 
* Posebnosti zdravstvene nege 
bolnika s črevesno okužbo 
(predstojniki oddelkov, zdravniki, 
strokovne vodje, SMS in DMS, 
bolničarji), 15.9.2011 ob 14. uri; 
* Tehnika uvajanja in oskrba 
urinskih katetrov (predstojniki 
oddelkov, zdravniki, strokovne vodje, 
SMS in DMS, bolničarji), 22.9.2011 ob 
14. uri; 
* Urejenost na delovnem mestu 
(predstojniki oddelkov, strokovne 
vodje oddelkov, glavna 
inštrumentarka, zdravniki, SMS in 
DMS, zdravstveni administratorji, 

laboratorijski inženirji, bolniške 
strežnice, čistilke, bolničarji, kuharice 
in pomožne delavke v kuhinji), 
26.9.2011 ob 14. uri; 
* Bolnikova osebna higiena in 
zdravstvena nega starostnika v 
bolnišnici (predstojniki oddelkov, 
zdravniki, strokovne vodje oddelkov, 
SMS in DMS, bolničarji), 29.9.2011 
ob 14. uri. 

 
 

Zdravstveni koledarček 
 

� od 1. do 7. avgusta – 
Svetovni teden dojenja, 

� 19. avgust – Svetovni 
humanitarni dan. 

 
 

***Delovni jubileji*** 
 

V mesecu juliju so dosegli  
30 - letni delovni jubilej 

Kustura Perica, 
20 – letni jubilej  

Žarković Goran, dr.med., 
10 – letni jubilej 

Uršič Matej. 
 

             ČESTITAMO! 
 

****************************** 
Število zaposlenih na dan 31.7.2011 
je bilo 302, od tega 1 zdravnik 
sekundarij, 3 pripravniki zdravstvene 
nege, 2 pripravnici inženirki 
laboratorijske biomedicine in 3 
zaposlene preko javnih del. Število 
delavcev iz ur za mesec junij je 
znašalo skupaj 285,01, od tega 
276,92  iz rednega dela, 3,04 iz 
javnih del in 5,05 pripravnikov.  
 


