MOJE ZDRAVJE
Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

1.2.
Prospektivni
primeri
(izpostavljeni so tisti programi, kjer ne
dosegamo načrta):
- Operacije na ožilju – 99% realizacija
- Operacije kil – 87% realizacija
- Porodi – 71% realizacija
1.3.
Programi
preneseni
iz
hospitalne v ambulantno dejavnost
(izpostavljeni so tisti programi, kjer
realizacija ni v načrtovanem obsegu):
- Operacija karpalnega kanala – 93%
realizacija
1.4.
Neakutna
bolnišnična
obravnava
in
podaljšano
bolnišnično zdravljenje
- NBO: Obdobna realizacija je le 41%,
izpad 2932 BOD. Vrednostni izpad
prihodka 387.874 EUR.
- PBZ: Obdobna realizacija je 61%,
izpad 375 BOD. Vrednostni izpad
prihodka 54.814 EUR

Številka 8, letnik 15
REALIZACIJA PROGRAMA IN
POSLOVANJE 1 - 6
1. REALIZACIJA PROGRAMA 1 – 6
SKUPAJ
(akutna
in
neakutna
bolnišnična obravnava, podaljšano
bolnišnično
zdravljenje,
spec.
ambulante
in
funkcionalna
diagnostika). SKUPAJ izpad prihodka
nerealiziranega programa znaša 0,47
mio EUR. Izpad prihodka gre v glavnini
na račun nerealiziranega programa
NBO in PBZ.
1.1.
Obdobni program ABO je nad
načrtovanim za 371 primerov in 715
uteži, brez upoštevanja covid bolnikov
pa presegamo program za 190
primerov in 421 uteži.
V skladu s splošnim dogovorom za 2022 in
Zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev
stabilnosti zdravstvenega sistema (interventni
zakon) računamo, da bo plačan celotni
realiziran program akutne obravnave.

1.5.
Specialistična
ambulantna
dejavnost
s
funkcionalno
diagnostiko (izpostavljeni so tisti, kjer
program ni realiziran v načrtovanem
obsegu):
- Interna ambulanta - 88% realizacija,
izpad prihodka 10.421 EUR
- Diabetološka ambulanta - 98%
realizacija, izpad prihodka 1.830 EUR
- Ginekološka
ambulanta
99%
realizacija, izpad prihodka 259 EUR
- Ginekološki
dispanzer
85%
realizacija, izpad prihodka 9.687 EUR
Vrednostni izpad prihodka SKUPAJ spec.
amb. in FD 22.297 EUR
1.6.
Tržna dejavnost:
Polletna realizacija je za dobrih 11.000 EUR
višja od načrtovane.
2. ČAKALNE DOBE
ČAKAJOČIH

IN

ŠTEVILO

Nedopustno dolge čakalne dobe so na
naslednjih dejavnostih (prikazano je tudi
število pacientov, ki čakajo na storitev
nedopustno dolgo):

Vrsta zdravstvene storitve: št. čakajočih
nad dopustno ČD - stanje na dan 30.6.2022
Ortopedski pregled – prvi
Kardiološki pregled - prvi
Gastroenterološki pregled prvi
Otorinolaringološki pregled prvi
Kirurški splošni pregled - prvi
Okulistični pregled - prvi
Nevrološki pregled - prvi
Internistični pregled - prvi
Nefrološki pregled - prvi
Alergološki pregled otroka prvi
Holter srca
UZ srca
UZ abdomna
Kolonoskopija
EMG
Ezofagogastroduodenoskopija
Fizioterapevtska obravnava
UZ sklepa
UZ dojk obojestransko
Holter RR

477
317
245
197
172
136
114
115
100
58
615
556
377
233
207
141
105
111
93
93

3. PORABA SREDSTEV ZA ZDRAVILA
IN
OSTALI
ZDRAVSTVENI
MATERIAL
Poraba materiala in višina stroškov je za 1%
višja od načrta oziroma slabih 22.000 EUR.
4. IZ FINANČNEGA POROČILA 1 - 6
2020:
- celotni prihodki – 11.450.379 eur
- celotni odhodki – 12.197.832 eur
- rezultat: -606.459 eur
- zaposlenih: 380 (leta 2019 – 359)
- dnevno število uslužbencev na
bolniški 32,5 (leta 2019 – 23)
Rezultat poslovanja temelji na obračunu
opravljenih storitev za ZZZS za obdobje 1-3 ter
akontacijah ZZZS za obdobje 4-6. Glede na to,
da so akontacije nižje, kot je dejanska
realizacija programa, ocenjujem, da je realni
rezultat za obdobje 1-6 boljši oziroma
pozitiven.
-

Zapadle neplačane obveznosti – jih
bolnišnica nima, plačila potekajo
skladno z zapadlostjo računov.

5. INVESTICIJE:
V letu 2022 smo:
- Zaključili z ureditvijo parkirišč na
severni strani kompleksa (jeseni
sadimo še drevje).
- Zaključili ureditev endoskopskega
centra in kupili nove endoskopske
naprave (2 kompleta) ter vso ostalo
potrebno opremo.
- Izvedli potrebna gradbeno-obrtniška
dela za sanacijo vodovodne vertikale
od kuhinje do internega oddelka
(vključno s prenovo kopalnic)
- Kupili smo nov filter/sušilec zraka za
potrebe operativnega bloka, nadgradili
vakuumski sistem reducirne proge za
zrak.
- Kupili novo napravo za anestezijo in UZ
za CIT.
- Kupili CTG za ginekološko-porodni
oddelek.
- V teku je postopek za nakup premične
RTG naprav, ter artroskopskega
stolpa.
- Zamenjali in dokupili smo večje število
računalnikov in ostale IT opreme ter
zamenjali nekaj klima naprav.
- Izbrali smo projektanta za izdelavo
projektne dokumentacije za izgradnjo
novega objekta F (vključuje dograditev
rdeče in sive cone pri UC) ter
rekonstrukcijo objekta A.
- Do konca leta imamo v načrtu še nakup
novih hematoloških analizatorjev za
laboratorij in ureditev stopnišča med
ginekološkim in otroškim oddelkom ter
ureditev vrat na stopniščih na otroškem
oddelku.
- Znatna sredstva smo namenili tudi
zamenjavam in sprotnim nabavam
novih
medicinskih
naprav
in
pripomočkov manjše vrednosti.
- V kolikor bo Ministrstvo za zdravje
realiziralo napoved, da bodo za nekaj
bolnišnic, med njimi tudi SB Brežice,
kupili napravo za magnetno resonanco,
bo bolnišnica zagotovila potrebna
sredstva za ureditev prostora pred
montažo MR.
Ocenjujem, da je tako realizacija programa
kakor tudi finančno poslovanje v prvem polletju
letošnjega leta uspešno oz. dobro. Za drugo
polletje pa si želim, da bi uspeli v čim večji meri
izkoristiti določila interventnega zakona, ki
omogoča plačilo storitev po realizaciji. Delo v
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tej smeri bo imelo tri pomembne učinke za
bolnišnico:
- Skrajševanje čakalnih dob oziroma
zmanjševanje števila pacientov, ki na
nekatere zdravstvene storitev čakajo
nedopustno dolgo.
- Izboljšanje izhodišča za sklepanje
pogodb s financerjem ZZZS v
prihodnje, ko bo obdobje interventnega
zakona mimo (torej od leta 2024 dalje).
- Pozitivno finančno poslovanje, kar bo
dobro izhodišče za pričetek izgradnje
novega objekta F ter nova potrebna
vlaganja v prenovo drage medicinske
opreme
in
prenovo
obstoječih
prostorov.

kirurga, pa vse do zelo hitre obravnave
prijaznega Mateja na rentgenu, ki je zagotovo
že navajen pohval.
Resnično se vsi trudijo po svojih najboljših
močeh. Velikokrat še z dobro voljo, čeprav so
pacienti iz leta v leto bolj zahtevni in nestrpni.
Upam da cenite svoj kader.
K.

Anica Hribar, direktorica

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA
Spoštovani sodelavci.
Prosim vas za pomoč pri zbiranju starega
papirja.
Moja hčerka je članica športnega društva
Mažoretke iz Dobove. Skupina, kjer trenira
hčerka, se je uvrstila na evropsko
prvenstvo. Ker si v društvu prizadevamo,
da bi stroške udeležbe v čim večji meri
znižali, smo se odločili za zbiralno akcijo
starega papirja.
Lepo prosim vsakega, ki ima doma kaj
odpadnega papirja, če si lahko vzame čas
in ga spakira v kakšno škatlo ali vrečko in
mi ga prinese v službo.
Že vnaprej se zahvaljujem vsakemu, ki bo
kaj prinesel!
Večinoma me najdete v UC, lahko pa ga
pustite v UC tudi pri vratarju.
Zbiranje papirja poteka do 4. 9. 2022.
V naprej hvala vsem in lep pozdrav.
Ana Ogorevc

POHVALE IN ZAHVALE
ZAHVALA URGENTNEMU CENTRU
Zadnjič sem obiskala urgentni center. Prejela
sem
najboljšo
možno
oskrbo...
Od
administratorke, triažne sestre, kirurške sestre,

ZAHVALA
Spoštovani.
23.5.2022
sem
bila
poškodovani
avtomobilski prometni nesreči.

v

Ob tej priliki bi se rada zahvalila dr. Povhetu za
uspešno sanacijo zloma nadlahtnice, osebju
kirurške ambulante in oddelka, ekipi v
operacijski sobi ter Gordani in sodelavkam na
fizioterapiji.
Nenazadnje pa se zahvaljujem mojim
sodelavkam v laboratoriju, ki so že zaradi
siceršnjega kadrovskega deficita delale na
polno!
Andreja Kerin iz laboratorija

ZAHVALA SNMP EKIPI, URGENTNEMU
CENTRU IN OTROŠKEMU ODDELKU
Spoštovani!
Pride trenutek, ko si v stiski, ko potrebuješ
takojšnjo pomoč in si zato hvaležen najbolj na
svetu. Tako sem tudi jaz hvaležna ekipi SNMP,
ki je bila v službi, 04. 07. 2022, se odzvala na
klic in prispela nasproti v najkrajšem času,
kolikor je lahko. Želim pohvaliti dr. Miho
Metelka za strokovno opravljeno delo na
terenu in spoštljiv odnos. Prav tako posebna
zahvala DMS, Kristini Levičar in Tomažu
Kostanjšku za vso pomoč, ki sta jo nudila.
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Pohvala tudi našima diplomiranima sestrama
Moniki Volčanjšek in Urški Prah na sprejemu v
Urgentem centru.

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

Hvala tudi sestram iz otroškega oddelka, ki so
bile v službi, 04. 07. 2022 in 05. 07. 2022.
Hvala tudi dr. Sanji Radić Lugarić za vse, kar
je storila za mojega majhnega sončka.

ZUPAN MAVRIČ ANITA, SMS
Za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju je prejela jubilejno
nagrado:

S spoštovanjem.
Suzana Černelč

PACEK TINKARA, DMS, pomočnica
direktorice za področje zdravstvene nege
in oskrbe
ČESTITAMO!

SMEH JE POL ZDRAVJA

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK



V našem otroštvu nas starši
niso vozili k psihologu.
Z eno klofuto so nam
odprli čakro,
stabilizirali karmo
in očistili avro.

Vir: Splet




Počitniški mesec,
Od 1. do 7. avgusta - Svetovni teden
dojenja (Evropske države obeležujejo
Svetovni teden dojenja prvi teden v
oktobru),
2. avgust - Mednarodni dan dojenja,
19. avgust - Svetovni humanitarni dan.

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

KADROVSKE SPREMEMBE
Sklenitev delovnega razmerja:
- ŠTRBUNCL NOVOSEL Valentina (1. 7.
2022),
- BUTARA Aljaž (11. 7. 2022),
- ŠTEFANIČ Mateja (20. 7. 2022).
Stanje kadra na dan 31. 7. 2022: 380
zaposlenih.
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 6. 2022 je
znašalo skupaj 363,27 ur, od tega 352,27
rednega dela, 3 pripravniki in 8 javnih del.
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