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MOJE ZDRAVJE 
Glasilo Splošne bolnišnice 

Brežice 
 
Številka 9 letnik 4 
 
Strokovni nadzor na kirurgiji 

 
Zdravniška zbornica Slovenije je v 
začetku avgusta opravila redni 
strokovni nadzor s svetovanjem pri 
Lorencu Plenkoviću, dr.med., 
specialistu splošne kirurgije. 
Zdravniška zbornica po skupnem 
začetnem pogovoru, po ogledu 
prostorov in opreme ter po 
proučitvi medicinske 
dokumentacije ugotavlja, da 
zdravnik razpolaga z ustreznimi 
strokovnimi znanji s področja 
splošne kirurgije. Pri svojem delu 
upošteva strokovno doktrino in 
zakonsko postavljene normative.   
 
Sistem poročanja o nevarnih 

opozorilnih dogodkih 
 
Svet EU je v Priporočilu o varnosti 
pacientov, vključno s 
preprečevanjem in obvladovanjem 
okužb, povezanih z zdravstveno 
oskrbo ocenil, da v državah 
članicah od 8% do 12% 
hospitaliziranih pacientov med 
zdravljenjem utrpi varnostne 
zaplete. Tovrstni  zapleti se 
pojavljajo tudi v okviru 
ambulantne oskrbe in so realnost, 
s katero se moramo soočati vsi 

partnerji v sistemu 
zdravstvenega varstva. 
Na Ministrstvu za zdravje je bil 
leta 2002 vzpostavljen 
nacionalni sistem poročanja o 
nevarnih opozorilnih dogodkih. 
Namen sistema je spodbuditi 
poročanje o tovrstnih dogodkih, 
sprožiti analizo vzrokov teh 
dogodkov z namenom 
prepoznavanja možnih ukrepov, 
ki bodo preprečili ponovitev 
enakega zapleta v bodoče. 
Namen omenjenega sistema ni 
prepoznati nosilca osebne 
(objektivne ali subjektivne) 
krivde, temveč nasprotno v 
neobtožujočem okolju 
prepoznati sistemske 
pomanjkljivosti, ki jih je 
mogoče odpraviti z uvedbo ali 
spremembo delovnih praks, 
organizacije dela, protokolov, 
kliničnih poti. 
Sistem je naravnan tako, da se 
o zelo hudem zapletu 
(nepričakovana smrt, večja 
stalna izguba telesne funkcije, 
samomor bolnika v zdravstveni 
ustanovi, zamenjava 
novorojenčka, hemolitična 
transfuzijska reakcija po 
transfuziji krvi ali krvnih 
produktov zaradi neskladja 
glavnih krvnih skupin, kirurški 
poseg na napačnem bolniku ali 
napačnem delu telesa, sum 
kaznivega dejanja) poroča v 
roku 24 do 48 ur, se izvede 
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analiza osnovnih vzrokov in v roku 
45 dni od dogodka načrt 
ukrepanja. Ker pa je poročanje na 
ministrstvo še vedno dokaj 
pomanjkljivo, ministrstvo poziva 
vse zdravstvene izvajalce k 
doslednemu upoštevanju zgoraj 
navedenih navodil.  
 

Novi zgibanki bolnišnice 
 
V bolnišnici se trudimo izboljšati 
obveščenost uporabnikov o 
novostih na več načinov. Tako sta 
pred kratkim, poleg dveh že 
znanih zgibank (Splošne 
informacije za sprejem na kirurški 
oddelek Splošne bolnišnice Brežice 
in Program šole za starše) izšli dve 
novi: INFORMACIJE ZA 
BOLNIKE IN OBISKOVALCE ter 
DUHOVNA OSKRBA V 
SPLOŠNI BOLNIŠNICI 
BREŽICE. Zgibanki sta že v 
prostorih bolnišnice, dostopni 
bolnikom, lahko pa si ju ogledate 
tudi na naši spletni strani www.sb-
brezice.si. 
 
Strategija razvoja SB Brežice 

do leta 2020 
 
Splošna bolnišnica Brežice bo 
strategijo razvoja do leta 2020 
predstavila tako uslužbencem 
zavoda kot širši javnosti oz. 
uporabnikom zdravstvenih storitev 
v Splošni bolnišnici Brežice. 

Predstavitve po občinah bodo v 
naslednjih terminih in sicer: 
- 28. september ob 17. uri,  

Mladinski center Brežice, 
velika dvorana;  

- 29. september ob 17. uri, 
Občina Krško, sejna soba; 

- 3. oktober, ob 17. uri, 
Sevnica, Kulturna dvorana; 

- 4. oktober, ob 17. uri, 
Bistrica ob Sotli, Kulturni 
dom; 

- 6. oktober, ob 17. uri, 
Gostlina Žolnir, Kostanjevica 
na Krki. 

Predstavitev bo pospremil 
kulturni program. Termini in 
lokacije predstavitev bodo 
objavljene v Posavskem 
Obzorniku v prihajajoči številki, 
torej 15. septembra 2011 ter 
na plakatnih mestih. 
 
 

Interna izobraževanja 
 

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

- 12.9.2011 ob 14. uri, 
- 13.9.20011 ob 14. uri, 
- 14.9.2011 ob 7. uri in 
- 26.9.2011 ob 7. uri. 

* Posebnosti zdravstvene 
nege bolnika s črevesno 
okužbo (predstojniki oddelkov, 
zdravniki, strokovne vodje, SMS 
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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. 
 

Krvodajalska akcija 
 

Obveščamo vas, da bo v mesecu 
septembru v prostorih Ekonomske 
in trgovske srednje šole (Bizeljska 
cesta 45, Brežice) izpeljana 
krvodajalska akcija, in sicer: 
- v ponedeljek, 19. septembra 
2011, z vpisom od 8.00 do 13.00 
ure in 
- v torek, 20. septembra 2011, 
z vpisom od 8.00 do 12.00 ure. 
Strokovni sodelavci Zavoda RS za 
transfuzijsko medicino iz Ljubljane, 
bodo po predhodnem zdravniškem 
pregledu prostovoljnih darovalcev 

krvi (prva analiza krvi, merjenje 
pritiska, pogovor z zdravnikom) 
opravili tudi odvzem krvi. Na 
dan odvzema ima vsak 
krvodajalec (če želi) z zakonom 
določen prost dan, poskrbljeno 
pa je tudi za topel obrok in za 
pijačo. 
 

»V 48 urah okrog 
retoričnega sveta« 

 
Šola retorike Zupančič & 
Zupančič družini prijaznim 
podjetjem, v katero spada tudi 
Splošna bolnišnica Brežice, na 
Pohorju prireja dogodek za 
osnovnošolce, dijake in 
študente zaposlenih v družini 
prijaznem podjetju, s krovnim 
naslovom »V 48 urah okrog 
retoričnega sveta«. Če ste 
pripravljeni sodelovati, lahko za 
svoje otroke, vnuke, nečake, 
družinske prijatelje uveljavljate 
15% popust na pristojbino. Več 
informacij dobite na 
elektronskem naslovu 
urad@sola-retorike.si ali na 
telefonski številki 041 510 731.  
 
 
KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 

- Anastasova Maja, 
dr.med., zdravnik 
pripravnik in 
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- Martinčič Sonja, SMS v 
negovalni enoti. 

 
Prekinitev delovnega razmerja: 

- Prelesnik Emi, DMS v 
negovalni enoti; 

- Rajšel Aleksandra, SMS v 
intenzivni negi; 

- Radanovič Maja, bolničar 
negovalec, spremljevalec;  

- Žerjav Barbara, DMS v 
intenzivni terapiji I, II; 

- Pahljina Marina, zdravnik 
pripravnik. 

 
 

30. avgusta 2011 je Mateja 
Vukmanič Pohar, dr.med., 
pridobila naziv specialist 
ginekologije in porodništva.  
 

ČESTITAMO! 
 

Zdravstveni koledarček 
 

• Tretji teden septembra – 
Evropski teden mobilnosti, 

• Tretji teden septembra – 
Slovenski teden aktivnosti za 
preprečevanje kajenja, 

• Zadnja nedelja v septembru 
– Svetovni dan srca, 

• 8. september – Mednarodni 
dan fizioterapevtov,  

• 10. september – Mednarodni 
dan preprečevanja 
samomora, 

• 11. september – Svetovni 
dan prve pomoči, 

• 14. september – 
Slovenski dan 
inkontinence, 

• 15. september – 
Mednarodni dan gluhih, 

• 15. september – Svetovni 
dan ozaveščanja o 
limfomu, 

• 18. september – Evropski 
dan brez tobaka, 

• 20. september – Svetovni 
dan genetike, 

• 21. september – Svetovni 
dan Alzheimerjeve 
bolezni, 

• 23. september – 
Mednarodni dan gluhih in 
naglušnih, 

• 26. september – Dan 
slovenskih lekarn in 

• 26. september – Svetovni 
dan kontracepcije. 
 

 
************************* 
 
Število zaposlenih na dan 
31.8.2011 je bilo 300, od tega 
1 zdravnik sekundarij, 2 
pripravnici zdravstvene nege, 2 
pripravnici dipl. inženirki 
laboratorijske biomedicine in 3 
zaposlene preko javnih del.  
Število delavcev iz ur za mesec 
julij je znašalo skupaj 277,98, 
od tega 269,75 iz rednega dela, 
5,33pripravnikov in 2,90  
delavcev javnih del. 


