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 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 

 
 
Številka 8, letnik 6 
 
ZMANJŠEVANJE ZAPOSLENIH V JAVNEM 

SEKTORJU 
 
Ministrstva lahko v skladu z 48. členom Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2013 in  2014 (Uradni list RS, št. 46/13, v 
nadaljevanju ZIPSR1314) dajo posrednemu 
uporabniku proračuna soglasje k finančnemu  načrtu 
oziroma njegovim spremembam, ki vključuje tudi 
kadrovski načrt, če je ta pripravljen tako, da 
upošteva Program stabilnosti – dopolnitev 2013, 
Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in 
drugih stroškov dela v javnem sektorju za 
uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013 
do 31.12.2014 (Uradni list RS, št. 46/13) in Stavkovni 
sporazum (Uradni list RS, št. 46/13), vključno z 
znižanjem števila zaposlenih tako, da bo za vsako 
skupino posrednih proračunskih uporabnikov, za 
katere daje soglasje ministrstvo, v obdobju januar 
2014 glede na januar 2013 in januar 205 glede na 
januar 2014 doseženo ciljno znižanje za 1%. Znižanje 
števila zaposlenih se nanaša na zaposlene, za katere 
se sredstva za plače in druge stroške dela 
zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna, 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, ne pa tudi na zaposlene, ki se financirajo iz 
evropskih sredstev in drugih virov. 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
UREJANJE ZAVAROVANJA DRUŽINSKIM 

ČLANOM PO 1. 6.  2013 
 
S 1. junijem 2013 so se pričele uporabljati določbe 
Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. 
RS, št. 106/12), na podlagi katerih se spreminja 
zavezanec za prijavo družinskega člana v zavarovanje 
in postopek urejanja zavarovanja družinskim članom. 
 
1. Sprememba v zavezancu za prijavo 

Od 1. junija 2013 dalje je zavezanec za prijavo 
družinskega člana v obvezno zdravstveno 
zavarovanje sam nosilec zavarovanja, to je 
zavarovanec, po katerem bo družinski član 
zavarovan. Zavezanec za prijavo družinskega 

člana tako ni več pravna ali fizična oseba, ki je 
zavezanec za prijavo zavarovanca, po katerem 
bodo družinski člani zavarovani, v zavarovanje 
(npr. delavčev delodajalec).  
Zavezanec za prijavo družinskega člana v 
obvezno zdravstveno zavarovanje je tako od 1. 
junija 2013 dalje za: 

- zakonca njegov zakonec, 
- zunajzakonskega partnerja njegov zunajzakonski 

partner, 
- razvezanega zakonca, ki mu je s sodno odločbo 

priznana preživnina, bivši zakonec, ki mu je 
plačevanje preživnine naloženo, 

- otroka, ki je ožji družinski član, starš, posvojitelj 
oz. bodoči posvojitelj (če gre za zavarovanje 
otroka, ki je bil z odločbo pristojnega organa 
nameščen v družino nosilca zavarovanja z 
namenom posvojitve), 

- otroka, ki je širši družinski član: zakonec oz. 
zunajzakonski partner otrokovega starša, če gre 
za zavarovanje pastorka; stari starš, brat, sestra 
oz. druga oseba, če gre za zavarovanje otroka, ki 
je brez staršev (za otroka brez staršev se šteje 
tudi otrok, ki ima starše, če so ti popolnoma in 
trajno nezmožni za delo ali, če zaradi drugih 
okoliščin ne morejo skrbeti za otroka in ga 
preživljati), 

- starša, zakonca oz. zunajzakonskega partnerja 
otrokovega starša, otrok. 

Navedene osebe so tudi zavezanci za sporočanje 
sprememb v zavarovanju družinskega člana in za 
odjavo družinskega člana iz zavarovanja. 
 
2. Vpliv spremembe v zavezancu za prijavo na 
urejenost zavarovanja družinskih članov  
Sprememba v zavezancu za prijavo na urejenost 
zavarovanja družinskih članov ne vpliva.  
Vsi družinski člani, ki so imeli na dan 1. junij 2013 
aktivna zavarovanja, jih imajo še naprej, če so 
izpolnjeni vsi potrebni pogoji za urejenost 
zavarovanja. 
 
3. Postopek urejanja zavarovanja družinskim 
članom 
Vse potrebno v zvezi z urejanjem zavarovanja 
družinskemu članu zavezanec za prijavo ureja pri 
katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS, bodisi po 
pošti ali neposredno.       
Vir: 
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/0E93E270
B7291A12C1257B810032A4BD 
Mag. Jože Piltaver, upr.org. 
 
OBISK KLINIKE ZA KARDIOVASKULARNE 
BOLEZNI MAGDALENA V KRAPINSKIH 

TOPLICAH 
 
V prejšnjem mesecu sta predstavnika naše bolnišnice 
obiskala Kliniko Magdalena v Krapinskih Toplicah, ki 
je poznana kot vodilni regionalni center za 
kardiovaskularne bolezni, z namenom svetovanja pri 
pridobitvi akreditacijske listine. 
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Klinika je bila zasnovana leta 1996 in se nahaja v 
kraju Krapinske Toplice, 46 km stran od Zagreba. 
Krapinske Toplice so bile v času Rimljanov poznate 
kot Aqua vivae. Prva bolnišnica sploh je v Krapinskih 
toplicah ustanovljena l. 1862 in danes je znana kot 
Bolnišnica za medicinsko rehabilitacijo, ki pa tesno 
sodeluje s Kliniko Magdalena. Klinika je dobila naziv 
po Brdu svete Magdalene, kjer je pokopan Jakov 
Badl, ustanovitelj  prve bolnišnice v Krapinskih 
Toplicah.  
Klinika Magdalena se razprostira na 5000 kvadratnih 
metrih, zajema dva laboratorija za kateterizacijo, dve 
kardiokirurški operacijski dvorani, sodobno enoto za 
intenzivno zdravljenje s 14 posteljami ter oddelka za 
kardiologijo in kardiovaskularno kirurgijo skupaj z 90 
posteljami. Od leta 2000 deluje tudi kot hrvaški klicni 
center za telemedicino, ki obratuje 24 ur na dan, za 
spremljanje EKG-ja, krvnega pritiska in ostalih 
pokazateljev pri njihovih bolnikih. Od leta 2009 v 
glavnem mestu Zagreb deluje Magdalena – Poslovna 
enota Zagreb.  
 
V kliniki se izvajajo invazivni in neinvazivni 
diagnostični postopki, kakor tudi perkutane in 
kirurške kardiovaskularne intervence. Klinika na leto 
opravi več kot 4300 hospitalnih primerov in več kot 
10 tisoč ambulantih pregledov, v katere spadajo tudi 
ehokardiovaskularne kontrole po vstaviti pace-
makerja. Letno opravijo več kot 4300 perkutanih 
diagnostičnih postopkov ter več kot 540 
kardiovaskularnih kirurških operacij. Magdalena je 
sestavni del hrvaške mreže primarnih perkutornih 
koronarnih nujnih primerov, kar pomeni, da se vsi 
primeri nujne koronarne pomoči z vgradnjo stenta 
pacientom z akutnim infarktom miokarda opravljajo 
24 ur na dan. V kliniki letno opravijo več kot 14 tisoč 
kardiioloških konzultacij na podlagi telefonskega 
odčitavanja EKG-jev in spremljanja krvnega tlaka. 
Klinika je tudi na regionalni ravni prepoznana kot 
center za kardiovaskularne bolezni z minimalno 
stopnjo zapletov, minimalno ležalno dobo, predvsem 
zaradi dobre organizacije, nove tehnologije in 
neprestane kontrole kakovosti, ki je potrjena z ISO 
certifikatom. Magdalena je prav tako učna baza 
Medicinske fakultete, Univerze v Osijeku, kjer 
predavajo njihovi zaposleni zdravniki. Prav tako pa s 
fakulteto sodelujejo na raziskovalnem področju.   
V sklopu sodelovanja pri akreditaciji bodo 
predstavniki klinike obiskali Splošno bolnišnico 
Brežice 12. avgusta 2013. 
 
3. KONGRES SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER 
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V ENDOSKOPIJI 
 
Prvi vikend v juniju se je v Ljubljani odvijal 3. 
kongres Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v endoskopiji. 
Iz naše bolnišnice sem se ga udeležila sama. 
Petkovo  dopoldne smo posvetili komunikaciji z 
bolnikom, posebej z onkološkimi bolniki. Dobra 
komunikacija med bolnikom in zdravstvenim osebjem 
je namreč  temeljni pogoj za uspešno izvajanje 

procesa zdravstvene nege. Zelo pomemben je prvi 
kontakt, ko se začne graditi medsebojni odnos, ki 
temelji na zaupanju. Popoldan smo nadaljevali z bolj 
specifičnimi temami, to je priprava bolnika na 
presaditev jeter. Te operacije so postale uspešne, saj 
podaljšajo preživetje bolnikom, ko je njihova jetrna 
bolezen že zelo napredovala in so izčrpane vse 
možnosti za zdravljenje. Priprava bolnika na 
presaditev jeter ni samo to, da opravimo vse 
predvidene preiskave, ampak predvsem to, da 
bolnika dobro pripravimo na življenje po presaditvi. 
Poslušali smo izjemno pripoved mlade pacientke po 
presaditvi jeter, njenih doživljanj ob pripravi na samo 
operacijo, že skoraj popoln brezup in apatijo tik pred 
operacijo in kot pravi sama: obujeno življenje, tako 
imenovano novo rojstvo. Šla je skozi  trnovo pot 
neštetih spoznanj in zdaj je hvaležna za svet, ki ji je 
namenoma postavljal pregraje na pot, zato, da jih 
lahko premaguje in začuti radost. 
 
V nadaljevanju je bila predstavljena fekalna 
inkontinenca in možnost zdravljenja le-te. Izzivi ZN 
pri bolniku, operiranemu zaradi kronične vnetne 
črevesne bolezni so specifični in vključujejo pristop 
na prehranski obravnavi in podpori bolniku, oskrbi 
stome, fistul. Izjemno pomembna je tudi psihološka 
podpora. 
 
Skoraj vsi bolniki, s katerimi se v gastroenterologiji 
srečujemo, so na dolgotrajni parenteralni terapiji. Še 
posebno to velja za onkološke bolnike, ki kmalu 
doživijo veliko neprijetnih, bolečih zbadanj zaradi 
potrebnih terapij. Venska valvula (OVKPP- osrednji 
venski kateter s podkožnim prekatom) prihaja vse 
bolj v prakso. Bolečina ob vstavitvi, ki jo opravi kirurg 
v lokalni anesteziji, je kmalu pozabljena. Smotrnost, 
zadovoljstvo pacientov in zdravstvenega osebja pri 
uporabi le-te je upravičena. Seveda pa mora 
medicinska sestra za rokovanje z vensko valvulo 
obvladati standardne postopke, njene prednosti in 
slabosti, kakor tudi vse možne zaplete in posledice. 
Tudi v naši bolnišnici se vse pogosteje srečujemo z 
bolniki, ki imajo že vstavljeno vensko valvulo in slabo 
periferno ožilje. Žal pa nimamo usposobljenih 
medicinskih sester, ki bi znale z njo ustrezno ravnati. 
 
Zagotovljena pravočasna in primerna prehranska 
podpora ima zelo velik vpliv na rezultat zdravljenja 
bolnikov z rakom. Prav tako je pogosta izbira 
zdravljenja s pomočjo vstavitve PEGa (perkutana 
endoskopska gastrostoma). Pred in po vstavitvi je 
potreben celostni pristop zdravstvenega tima, ki 
sodeluje pri izvajanju zdravstvene nege in 
zdravstvene vzgoje pacienta in njegovih najbližjih. 
 
Doc.dr. Viktorija Tomić nas je seznanila o pasteh in 
težavah, s katerimi se lahko srečamo v endoskopiji. 
Predstavila nam je nekaj znanih primerov hudih 
okužb, do katerih je prišlo zaradi na videz banalnih 
reči, a s težkimi posledicami, kot npr. kontaminacija, 
ko so z eno brizgo aplicirali Propofol večim 
pacientom. 
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Predsednica sekcije g. Tatjana Gjergek nas je 
seznanila,  da je v postopku končne potrditve na 
Ministrstvu za zdravje šest nacionalnih protokolov, ki 
zajemajo naše področje delovanja. Zagotovili bodo 
enotne postopke dela v endoskopskih enotah ter 
kakovostno in varno obravnavo pacientov. 
Pomembno je njihovo uvajanje v prakso, ki bo s 
končno potrditvijo tudi zavezujoče za vse izvajalce. 
 
 Že nekaj časa pa predstavlja velik problem protokol 
za izvajanje mikrobiološke kontrole endoskopov, zato 
si je izvršni odbor sekcije zadal nalogo, da se 
posebno zavzeto loti tega problema. Imenovan je bil 
še dodatni odbor za izdelavo protokolov, za 
sodelovanje v njem so povabili  tudi mene.  
Metka Žlak, dipl. med. sestra 
 

POHOD NA BOČ 

Končno se je vreme umirilo, tako da smo lahko 
organizirali zaključni izlet pomladnega dela planinskih 
potepanj. Cilj izleta je bil Boč in seveda pivo pri 
Halerju. Sobota je obetala kar dobro vreme, žal pa je 
večino udeležencev premagala spomladanska 
utrujenost, tako da sva na pot odšli le dve »fit 
frajlici« po petdesetem in seveda štirinožni 
spremljevalec, ki z voljo in kondicijo nima težav. Pot 
do Poljčan, ki so bile naše izhodišče, je minila v 
prijetnem klepetu. Odločili sva se, da greva na vrh po 
gozdarski učni poti, ki nazorno opozarja na zanimiva 
drevesa in grmičevje na poti. Vreme je bilo prijetno, 
tako da sva kar v predpisanem času prišli na vrh do 
razglednega stolpa. Malo kratkega in počitek, nato pa 
pot proti koči in malici. Koča na Boču je zelo 
obiskana, saj ima zelo dobro hrano. Do nje je možen 
dostop tudi z avtomobilom. Pot v dolino je potekala 
čez Babo in je bila kar strma, najbolj so trpela 
kolena. Veselo utrujeni sva si privoščili obljubljeno 
pivo v znani pivnici Haler v Podčetrtku. S pohodom 
na Boč je zaključen pomladni del planinskih potepanj. 
Septembra štartamo s podopustniško rundo, ki se bo 
za letošnje leto zaključila v prvi polovici decembra in 
upam z večjo udeležbo. / Mia Novak 
 
JESENSKI DEL POHODOV: 

• 14.9.  Begunjščica, 
• 12.10.   Menina planina, 
• 9.11.   Zasavska sveta gora in  
• 14.12.   Špiček. 

 

 
 

Vabljeni vsi ljubitelji pohodništva in narave! 

OBVESTILA 
 
 
Ministrstvo za zdravje je Splošni bolnišnici 
Brežice, laboratoriju s transfuzijo, v mesecu juliju 
izdalo dovoljenje za izvajanje preiskav na 
področju transfuzijske medicine za dobo dveh 
let. 
 
 

 
 
Splošna bolnišnica Brežice je bila na podlagi 
izvedenega postopka oddaje naročila male vrednosti 
izbrana za izvajanje prehranskih storitev za 
potrebe Policijske uprave Novo mesto. Gre za 
pripravo hrane za pridržane osebe, za potrebe 
Policijske postaje Brežice, ter pripravo suhih obrokov 
za nepredvidene potrebe Policijske uprave Novo 
mesto. 
 
 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 

− ANASTASOVA Maja,dr.med., zdravnik 
specializant. 

 
Prenehanje delovnega razmerja: 

- PEREC Vanja, SMS pripravnik,  
- JENKOLE Špela, dr.med., zdravnik 

pripravnik, 
- DOMITROVIČ Suzana, zdravstveni 

administrator, pripravnik. 
 
Število zaposlenih na dan 31.7.2013 je bilo 311, od 
tega 14 na javnih delih, 2 zdravnika pripravnika, 2 
pripravnika tehnika zdravstvene nege, 1 pripravnica 
fizioterapevtka in 1 pripravnica - radiološki inženir.  
 
Število delavcev iz ur za mesec junij je znašalo 
301,21, od tega iz rednega dela 281,21, 6 iz 
pripravnikov in 14 iz javnih del. 

 

 
***Delovni jubileji*** 

 
 

V mesecu juliju so dosegli 
30 – letni delovni jubilej  

 
MATJAŠIČ MARTINA, bolniška strežnica, 

 
VIDRIH RENATA, srednja medicinska sestra,  

 
Asist. ROBERT SOTLER, dipl.zdravstvenik, 

pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in 
oskrbe 
 

ČESTITAMO! 
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V mesecu juliju je na Visoki šoli za zdravstvo Novo 
mesto diplomirala SLAVICA VIZJAK, ter si tako 
pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. 
 

ČESTITAMO! 
 

 
 
 

POHVALE, PRITOŽBE 
 

Za zdravljenje mojega moža in očeta na kirurškem 
oddelku Splošne bolnišnice Brežice se najtopleje 
zahvaljujemo zdravnikoma Milanu Babiču, dr.med., 
asist. dr. Perotu Zanchiju, dr.med. ter ostalim 
zdravnikom za vso pomoč pri zdravljenju. Hvala vsem 
medicinskim sestram za nego, pomoč in prijaznost, ki 
ste mu jo nudile. Vsem skupaj še enkrat hvala, veliko 
uspeha pri vašem delu.  
Zinka in Albert Lorber, Brigita Seliškar, Mrzlava vas 
 

 
Rad bi pohvalil prijaznost in strokovnost osebja na 
otroškem oddelku brežiške bolnišnice, kjer s hčerjo 
preživljava vroče poletne dni.  Prav tako sem zelo 
zadovoljen z urejenostjo in higieno prostorov.  
Imam pa eno pripombo: na oddelku je na razpolago 
zavarovano brezžično omrežje, do katerega pa 
pacienti in spremljevalci otrok nimamo dostopa, saj 
nihče na oddelku ne pozna gesla za dostop do 
omrežja. Menim, da bi bilo lahko omrežje 
nezavarovano oz. tudi pacientom dostopno z geslom. 
S to potezo bi lahko še izboljšali pogoje za bivanje na 
oddelku. Nejc Kene, Brežice 
 

 
Moje ime je Jan Končina. To je moja druga 
nastanitev v bolnišnici Brežice. Moram pohvaliti 
prizadevnost, prijaznost in strokovnost celotnega 
zdravstvenega osebja. Čistilke na kirurškem oddelku 
so zelo pridne in prijazne. Skratka, tako zelo sem 
zadovoljen z načinom obravnavanja, da sem prosil za 
kos papirja, da to ovekovečim. Super ste. Hvala.  
Jan Končina, Krško 
 

 
ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

 
• od 1. do 7. avgusta – Svetovni teden dojenja 
• 19. avgust – Svetovni humanitarni dan 

 
 

 

OGLED DAROVANIH DEL SPLOŠNI 
BOLNIŠNICI BREŽICE POSAVSKIH 
LIKOVNIKOV IN FOTOGRAFOV 

 
V začetku julija so se na povabilo direktorja na ogled 
darovanih del Splošni bolnišnici Brežice odzvali 
posavski likovniki in fotografi. Skupaj so se sprehodili 
po bolnišničnih prostorih, kjer so razstavljena njihova 
dela. Ogledali pa so si tudi nastajajoči urgentni 
center.  
 

 
 

 

 

 

 

 

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


