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celovit IS za podporo strokovnemu spremljanju pacientov v bolnišnici
centralna intenzivna terapija
računalniška tomografija
diplomirana medicinska sestra
elektrokardiografija
sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij
elektromiografija
Evropska unija
Euro
Nacionalni zdravstveni informacijski sistem
analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk
virus humane imunske pomanjkljivosti
Inštitut RS za varovanje zdravja
Ministrstvo RS za zdravje
nujna medicinska pomoč
nevladna organizacija
otorinolaringologija
Splošna bolnišnica Brežice
starostno standardizirana starost
srednja medicinska sestra
Svetovna zdravstvena organizacija
upravna enota
ultrazvok
potencialno izgubljena leta življenja
zdravstvena nega
Zakon o pacientovih pravicah
zdravstveni tehnik
Zdravniška zbornica Slovenije
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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UVOD
SB Brežice je pripravila strateški plan za obdobje 2021 – 2026, s katerim želi vsem
pomembnim deležnikom razkriti ključne strateške in razvojne cilje, ki bodo odločilno vplivali na
dobro in boljše izvajanje poslanstva in uresničevanja vizije bolnišnice v prihodnjih letih.
Obenem pa s planom preverja sistematičnost svojega razmišljanja in uspešnost zamišljenega
razvoja.
Strateško planiranje je proces, skozi katerega pridemo sistematično in metodično do
strateškega plana. Osnovni koraki tega procesa so analiza okolja in lastnega delovanja ter iz
tega ugotovljeni Strateški plan Splošne bolnišnice Brežice za obdobje 2021 – 2026, lastne
prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti okolja (okvirno povezane v SWOT matriki),
oblikovanje vizije in strateških ciljev in razvijanje ter oblikovanje strategij za dosego ciljev.
Temu procesu sledi tudi priprava strateškega plana SB Brežice za obdobje 2021-2026.
Osnovne strateške usmeritve so v skladu z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega
varstva 2016 – 2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16-25).
Cilj ocenjevanja in predvidevanja okolja SB Brežice je ugotavljanje priložnosti, ki se odpirajo
bolnišnici v prihodnosti in ugotavljanje nevarnosti, ki utegnejo ogroziti njeno uspešno
delovanje. Organizacije v ta namen pripravijo analizo in predvidevanje širšega ter panožnega
okolja. Upoštevanje panožnega okolja je zlasti pomembno v podjetjih, kjer je konkurenca huda.
Te v primeru SB Brežice skoraj ni, saj gre za analizo prebivalstva, ki gravitira na SB Brežice,
ter okolja, v katerem deluje SB Brežice in s tem povezane potrebe.
Bolnišnica je močno vpeta v okolje, zato se zaveda, da bo le s povezovanjem med različnimi
službami znotraj bolnišnice, med različnimi nivoji zdravstvenega sistema in relevantnimi
deležniki izven zdravstvenega sistema, lahko zagotavljala integrirano oskrbo pacientov na
daljši rok.
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STRATEGIJO STA IZDELALI:
Marija Krušlin, vodja PAS
Anica Hribar, direktorica

V SODELOVANJU Z:
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Mojca Savnik Iskra, dr. med., strokovna direktorica
Tanja Cerjak, pomočnica dir. za zdrav. nego in oskrbo
Matjaž Pohar, dr. med., predstojnik Oddelka za kirurgijo
Gordana Mirt, vodja ZN Oddelka za kirurgijo
Mateja Bogovič, vodja inštrumentark na Oddelku za kirurgijo
Vanja Starčevič, dr. med., predstojnik Internega oddelka
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Tatjana Prah, vodja radioloških inženirjev
Marko Novak, dr. med., ORL ambulanta
Monika Novak, DMS specialistične ambulante
Irena Detiček, DMS specialistične ambulante
Janja Fišter, SMS specialistične ambulante
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1. ANALIZA STANJA ZUNANJEGA OKOLJA NA RAVNI SPLOŠNE BOLNIŠNICE
BREŽICE
1.1. STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE (SRS)
Strategija razvoja Slovenije je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel
trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Področne, sektorske in regijske strategije
razvoja, nacionalni programi in drugi razvojni dokumenti morajo biti v svojih vsebinskih
opredelitvah skladni s splošnimi strateškimi usmeritvami, hkrati pa morajo biti usklajeni tudi z
drugimi dokumenti, ki so namenjeni doseganju istih ali podobnih ciljev. SRS kot krovni strateški
razvojni dokument upošteva usmeritve že sprejetih razvojnih dokumentov, jih povezuje v
koherentno celoto in usklajuje z razvojnimi cilji države kot celote.
SRS predvideva štiri prioritete:
- Konkurenčno gospodarstvo
- Znanje in zaposlovanje
- Zeleno življenjsko okolje
- Vključujoča družba

1.2. DIREKTIVA 2011/24/EU
Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju
pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. Priložnost je, da z razvojem in
ustanavljanjem »referenčnih centrov odličnosti« in s tem sledenjem najsodobnejših oblik
zdravljenja k nam privabimo tuje paciente; nevarnost pa, da z zaostajanjem v razvoju,
kakovosti in varnosti pacientov naše bolnišnice »prisilimo«, da le-ti poiščejo take zdravstvene
storitve v tujini.

1.3. RESOLUCIJA O NACIONALNEM PLANU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
2016-2026 »SKUPAJ ZA DRUŽBO ZDRAVJA
Vir: spletna stran MZ, http:/www.mz.gov.si

Strategija je izdelana skladno z resolucijo, ki postavlja v ospredje vizijo kakovostnega in vsem
dostopnega javnega zdravstva, v središče pa uporabnika in izvajalca. V predvidenih ukrepih
si prizadeva za:
- krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje bolezni,
- optimizacijo zdravstvene oskrbe,
- povečanje uspešnosti sistema zdravstvenega varstva,
- pravično, solidarno in vzdržno financiranje zdravstvenega varstva,
ter opredeljuje naslednje krovne cilje:
- boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije,
- dostopen, uspešen in stabilen sistem zdravstvenega varstva, ki se učinkovito prilagaja
potrebam prebivalstva,
- zadovoljne paciente in izvajalce,
- večji prispevek zdravstva k razvoju Slovenije,
in naslednje specifične cilje:
- mrežo izvajalcev, ki se hitro odziva na spremenjene potrebe prebivalcev in omogoča
celovito obravnavo bolnikov,
- specializacijo ustanov za zagotavljanje visoke kakovosti zdravstvenih storitev,
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-

jasno razmejitev med javnim in zasebnim izvajanjem javne zdravstvene službe in
zasebne zdravstvene službe,
večjo odgovornost in učinkovitost upravljanja,
učinkovito načrtovanje in upravljanje človeških virov v zdravstvu,
izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe,
nagrajevanje zaposlenih v zdravstvu po uspešnosti in kakovosti,
enaka in pravična dostopnost do zdravstvenih storitev ter skrajševanje čakalnih dob,
dvig komunikacijske kulture v zdravstvu.

Pomembna so tudi merila za vzpostavitev mreže javne zdravstvene službe, ki so:
- število prebivalcev, njihova starostna in spolna struktura ter projekcija gibanja
prebivalstva območij,
- zdravstveno stanje in potrebe prebivalcev,
- geografska in prometna dostopnost,
- posebne potrebe ranljivih skupin in demografsko ogroženih območij.

1.4. DEMOGRAFSKI TRENDI
Na dan 30.06.2020 je v Posavju živelo 75.983 prebivalcev, od tega 38.546 žensk in 37.437
moških (tj. 3,66% žensk in 3,58 moških slovenskega prebivalstva).

Tabela 1: Število prebivalcev po izbranih starostnih skupinah, spolu in občinah prebivališča,
Posavje 2020
0 – 5 let
Občina
Bistrica ob Sotli
Brežice
Kostanjevica na
Krki
Krško
Radeče
Sevnica
Posavje
Posavje % v cel.
prebivalstvu RS
Republika
Slovenija

Občina
Bistrica ob Sotli
Brežice
Kostanjevica na
Krki
Krško
Radeče
Sevnica
Posavje
Posavje % v cel.
Prebivalstvu RS
Republika
Slovenija

m
43
685

ž
35
598

6 – 14 let
m
ž
53
54
1.072
1033

15 – 19 let
m
ž
33
35
549
512

78

58

120

125

63

52

840
107
533
2.286

840
120
488
2.139

1.313
168
756
3.482

1.248
173
721
3.354

623
102
394
1.764

572
95
357
1.623

3,66

3,64

3,46

3,54

3,65

3,58

62.442

58.718

100.629

94.868

20 - 49 let
m
ž
276
245
4748
4192

50 - 64 let
m
ž
130
141
2.677
2672

48.350

45.324

65 let in več
m
ž
131
165
2380
3132

Skupaj
m
ž
666
675
12.111
12.139

472

418

276

283

215

283

1.224

1.219

5390
760
3663
15.309

4445
680
2877
12.857

2.908
525
2167
8.683

2.789
514
1992
8.391

2272
382
1642
7.022

2838
516
2139
9.073

13.346
2.044
9.155
38.546

12.732
2.098
8.574
37.437

3,54

3,38

3,85

3,79

3,79

3,71

3,66

3,58

432.684

380.831

225.317

221.108

1.054.483

1.045.643

185.061 244.794
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Tabela 2: Osnovni vitalno-statistični pokazatelji po občinah, Posavje 2018 - 2019
Občina

Bistrica ob Sotli
Brežice
Kostanjevica na
Krki
Krško
Radeče
Sevnica
Posavje
Slovenija

Število rojstev
mrtvorojeni
živorojeni

Število prebivalcev
2018
1.350
24.089

2019
1.333
24.157

2018
7
204

2019
15
201

2.431

2.445

25

18

25.844
26.117
270
288
4.202
4.169
28
46
17.502
17.586
156
159
75.418
75.807
690
727
2.070.050 2.089.310 19.585 19.328

2018 2019
/
/
/
/
0

/

/
/
0
0
84

/
/
/
0
87

Število smrti
2018
15
273

2019
15
255

Splošna
umrljivost
2018 2019
11,11 11,25
11,33 10,56

Nataliteta
2018
5,19
8,47

Naravni
prirastek

2019 2018
11,25 -5,93
8,32 -2,86

2019
0,00
-2,24

14
16
5,76 6,54 10,28 7,36 4,52
238
256
9,21 9,80 10,45 11,03 1,24
56
37
13,33 8,88 6,66 11,03 -6,66
243
244
13,88 13,87 8,91 9,04 -4,97
839
823
11,12 10,86 9,15 9,59 -1,98
20.485 20.588 9,90 9,85 9,46 9,25 -0,43

0,82
1,23
2,16
-4,83
-1,27
-0,60

Tabela 3: Naravni prirastek, Posavje in Slovenija (2016 – 2019) – koeficient, ki pokaže razliko
med absolutnim številom živorojenih in umrlih na 1000 prebivalcev določenega območja (če
negativen – depopulacija (zmanjšanje števila prebivalstva))
Bistrica ob Sotli
Brežice
Kostanjevica na Krki
Krško
Radeče
Sevnica
Posavje
Slovenija

2016
0,00
-3,18
-0,83
2,04
-2,11
-5,61
-1,76
0,32

2017
-2,96
-1,62
3,28
1,40
4,28
-3,09
-0,46
-0,13

2018
-5,93
-2,86
4,52
1,24
-6,66
-4,97
-1,98
-0,43

2019
0,00
-2,24
0,82
1,23
2,16
-4,83
-1,27
-0,60

Tabela 4: Vitalni indeks, Posavje in Slovenija (2016 – 2019) - koeficient, ki pokaže, koliko
živorojenih otrok se je rodilo na 100 umrlih ljudi
Bistrica ob Sotli
Brežice
Kostanjevica na Krki
Krško
Radeče
Sevnica
Posavje
Slovenija

2016
100,00
72,30
92,31
120,62
78,05
59,84
84,53

2017
73,33
85,11
142,11
114,75
175,00
78,23
95,69

2018
46,67
74,73
178,57
113,45
50,00
64,20
82,24

2019
100,00
78,82
112,50
112,50
124,32
65,16
88,34

103,33

98,69

95,61

93,88
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Tabela 5: Celotno prebivalstvo in delež starejšega prebivalstva nad 65 let

Občina
Brežice
Krško
Sevnica
Bistrica ob Sotli
Kostanjevica
Radeče
Posavje skupaj
Slovenija

Skupaj vse
starosti
24.250
26.078
17.729
1.341
2.443
4.142
75.983
2.100.126

Delež v
celotnem
prebivalstvu
Slovenije
1,15
1,24
0,84
0,06
0,12
0,20
0,04

Starost 65
let in več
5.512
5.110
3.781
258
498
898
16.057
429.855

Delež v
celotnem
prebivalstvu
občine
0,23
0,20
0,21
0,19
0,20
0,22
0,21
0,20

POVZETEK:
Iz predstavljenih podatkov Regije Posavje, ki jo sestavlja 6 občin je razvidno, da je od skupaj
75.983 prebivalcev 16.057 starejših od 65 let. Bistveno odstopanje od povprečja SLO je v
očini Brežice, kjer je 23% starejših od 65 let. Glede na geografsko in starostno strukturo
prebivalstva je pomembnost razvoja regije Posavje v povezanosti z razvojem SB Brežice.
Nadpovprečno število starejših v občini Brežice v primerjavi s povprečjem Slovenije kaže
na potrebo pravočasne priprave virov za primerno zdravstveno oskrbo starajoče se
populacije.
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2. ANALIZA STANJA NOTRANJEGA OKOLJA
2.1. ORGANIZACIJA BOLNIŠNICE
V zavodu se opravljata zdravstvena in nezdravstvena dejavnost.

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST se opravlja na oddelkih, drugih notranjih organizacijskih
enotah in službah. Nosilni zdravstveni oddelki so: (1) interni oddelek, (2) kirurški oddelek,
(3) otroški oddelek, (4) ginekološko-porodni oddelek in (5) oddelek za anesteziologijo,
reanimatologijo in intenzivno zdravljenje (CIT).
Ostale notranje organizacijsko zdravstvene enote in službe: (1) radiološki oddelek, (2)
laboratorij s transfuzijo in citologijo, (3) lekarna in (4) fizioterapija.
Samostojne specialistične ambulante – okulistična, ambulantna ORL, nevrološka
ambulanta idr.
V okviru zdravstvene dejavnosti deluje tudi služba zdravstvene nege in oskrbe, ki vključuje
zdravstveno nego, zdravstveno administracijo in sprejem, čistilni servis z notranjim
transportom, kuhinjo z menzo in pralnico z likalnico in šivalnico.
V okviru zavoda je za potrebe vseh nosilnih oddelkov organizirana pato-anatomska
dejavnost.
NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST se v zavodu opravlja v okviru Upravno-tehnične
službe, ki jo sestavljajo: Uprava s službami - (1) splošno upravna in kadrovska služba, (2)
finančno računovodska služba in (3) plansko analitska služba.

2.2. PROGRAM DELA
Tabela 6: Pogodbeni in realizirani obseg dela v letih 2019 in 2020 (realizacija vključuje tudi
opravljene storitve za COVID bolnike)
Opis

1
Primeri – SPP
Uteži

Pogodbeni obseg
dela
2019
2020
2
3
6.148
6.201
7.453

7.540

Realizirani obseg
dela
2019
2020
4
5
6.458
5.819
7.859

7.431

Plačan Real. za vse
obseg
uporabnike
2020
2020
6
7
5.589
5.940
7.085

COVID SPP primeri

230

COVID SPP uteži

345

Povprečna utež

7.623

1,21

1,22

1,22

1,28

1,28

1,28

8.710

10.128

8.456

7.753

7.674

7.949

1.817

1.753

1.432

1.876

1.876

1.903

837.066

833.584

912.848

798.815

798.815

823.699

37.864

41.361

34.934

33.065

33.065

33.346

2.506

2.506

2.771

2.484

2.484

2.502

Sobivanje starša

969

982

982

672

672

672

Doječe matere (BOD)

254

225

225

181

181

181

Neakutna bol. obra. (BOD)
Neakutna COVID BOD
Podaljšano bol. zdr. (BOD)
Spec. amb. točke
Gin. dispanzer (količniki)
Fizioterapija

79
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2.3. POSLOVANJE SB BREŽICE V OBDOBJU 2012 DO 2020 (V EUR)
Tabela 7: Poslovni rezultat bolnišnice od leta 2012 do 2020
leto 2012

leto 2013

leto 2014

leto 2015

leto 2016

leto 2017

leto 2018

leto 2019

leto 2020

Prihodki

14.812.739

14.253.078

14.758.422

15.643.968

15.673.786

16.734.701

17.475.218

18.946.660

22.642.294

Odhodki

14.784.011

14.496.999

14.748.124

15.374.905

16.011.691

16.940.007

17.315.524

18.403.717

21.321.518

Rezultat

28.728

-243.921

10.298

269.063

-337.905

-205.306

160.394

542.943

1.320.776

45.773

-243.921

-233.623

35.440

-337.905

-543.211

-382.818

160.126

1.480.892

Rezultat
kumulativno

Bolnišnica je bila konec leta 2020 v celoti sanirana. Nima zapadlih obveznosti do dobaviteljev,
obveznosti do zaposlenih so v zadnjih dveh letih tekoče poravnane v okviru referenčnih
obdobjih, kumulativno pa je beleženo ob koncu leta 2020 za +1.480.000 EUR presežka
prihodkov nad odhodki.
V obdobju 2016 do 2020 so se celotni prihodki in stroški povečevali. Iz podatkov je razvidno,
da so se stroški bistveno povečali prej (2016) kot prihodki (2018).
Ker so v letu 2020 prihodki od drugih proizvodov in storitev (med te so šteti prihodki za plačilo
covidnih bolnikov in povrnitve stroškov za covid dodatke) višji za dobre tri mio €, je primerjava
med obdobji za vse postavke ustrezna za leto pred epidemijo, to je leto 2019 glede na leta
pred tem.
Povečevanje prihodka in izvajanje sanacijskih ukrepov iz Sanacijskega programa, ki ga je
bolnišnica izdelala v letu 2018, ter izvajala v letih 2018, 2019 in 2020, so pripeljali do
uspešnega zaključka sanacije v prvi polovici leta 2020.

2.4. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA SB BREŽICE V OBDOBJU 2017
DO 2020
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI
celotni prihodki AOP 870
celotni odhodki AOP 887

leto 2012
0,99
16.734.701
16.904.008

leto 2013
1,01
17.475.918
17.315.523

leto 2014
1,03
18.946.659
18.403.715

leto 2015
1,06
22.642.294
21.321.529

leto 2016
0,98
15.673.786
16.011.691

leto 2017
0,99
16.734.701
16.904.008

leto 2018
1,01
17.475.918
17.315.523

leto 2019
1,03
18.946.659
18.403.715

leto 2020
1,06
22.642.294
21.321.529

Kazalnik gospodarnosti nam pove, da smo za enoto porabljenih sredstev pridobili v
posameznem letu manj ali več enot prihodka in s tem ustvarili presežek odhodkov (indeks <1)
ali presežek prihodkov (indeks >1) v posameznem letu.
leto 2018

leto 2019

leto 2020

2. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME

leto 2012
0,79

leto 2013
0,85

leto 2014
0,83

leto 2015
0,85

leto 2016
0,86

leto 2017
0,84

0,85

0,79

0,78

popravek vrednosti opreme (AOP 007)
oprema (AOP 006)

5.057.412
6.395.737

5.525.961
6.469.284

5.844.344
7.080.278

6.290.496
7.407.551

6.656.440
7.765.637

6.895.661
8.175.467

6.997.179
8.221.435

7.068.145
8.892.484

7.394.090
9.486.286

Stopnja odpisanosti pove, v kolikšnem deležu je oprema odpisana. Ta se je do leta 2016
povečevala, nato pa do leta 2020 zniževala, kar izkazuje, da smo v nakup opreme v drugem
delu obravnavanih let vlagali bistveno več, kot do leta 2016.
3. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI
povprečno št. dejanskih dni za plačilo
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo

leto 2012
1,06

leto 2013
1,60
32
30

leto 2014
1,99
48
30

leto 2015
2,49
60
30

leto 2016
2,55
75
30

leto 2017
2,63
76
30

leto 2018
1,60
79
30

leto 2019
1,60
96
60

leto 2020
1,17
96
60

70
60
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Cilj je 1. Za toliko, kot je koeficient >1, zamujamo s plačili. Od 1. 1. 2021 dalje več ne zamujamo
s plačili in je koeficient 1.
4. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI
zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12.
mesečni promet do dobaviteljev (AOP871/12)

leto 2012
0,41
199.704
487.470

leto 2013
2,19
1.012.655
461.800

leto 2014
3,74
1.698.560
454.538

leto 2015
3,12
1.532.811
491.056

leto 2016
2,52
1.254.117
498.332

leto 2017
1,92
923.397
480.622

leto 2018
1,58
754.591
476.595

leto 2019
1,84
996.279
542.024

leto 2020
0,02
10.255
550.556

Cilj kazalnika je 0, in smo ga dosegli v začetku januarja, 2021.

2.5. KAZALNIKI KAKOVOSTI V SB BREŽICE
AKREDITACIJA SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE

IN

MEDNARODNA

 KAZALNIKI KAKOVOSTI
Bolnišnica spremlja 24 kazalnikov kakovosti v okviru rednega spremljanja kakovosti in varnosti
SB Brežice in 22 Kazalnikov kakovosti, ki se zbirajo v elektronski obliki na spletišču Zdravniške
zbornice Slovenije in jih posredujejo odgovorne osebe, imenovane s strani SB Brežice.

Kazalniki uvedenih kliničnih poti
V letu 2006 je Splošna bolnišnica Brežice v skladu z Splošnim dogovorom začela uvajati
klinične poti po oddelkih. Od leta 2006 do leta 2019 je Splošna bolnišnica Brežice uvedla 30
kliničnih poti, v letu 2020 pa je bolnišnica v skladu s Splošnim dogovorom prav tako uvedla
dve novi klinični poti, eno pa prenovila. Skupno ima Splošna bolnišnica Brežice uvedenih 32
kliničnih poti.

 MEDNARODNA AKREDITACIJA SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE
V okviru prizadevanj za boljšo učinkovitost in kakovost delovanja in v skladu s Splošnim
dogovorom za leto 2012, se je bolnišnica odločila za pridobitev mednarodne akreditacije.
Splošna bolnišnica Brežice je v mesecu juniju 2012 pričela s postopkom oddaje javnega
naročila za AKREDITACIJO – Zunanja presoja sistema kakovosti in varnosti zdravstvenih
obravnav v Splošni bolnišnici Brežice, kjer je bila za izvedbo akreditacije izbrana akreditacijska
hiša Accreditation Canada International.
S pridobitvijo akreditacije je Splošna bolnišnica Brežice potrdila skladnost svojega delovanja z
mednarodnimi standardi, si zagotovila obstoječo raven cen zdravstvenih storitev, večjo
možnost sodelovanja pri projektih čezmejnega zdravstvenega varstva, primerljivost z izvajalci
zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji in v tujini ter večje možnosti za obravnavo pacientov
iz tujine.
Bolnišnica je bila akreditirana v skladu z mednarodnimi standardi Qmentum - Accreditation
Canada International do meseca septembra 2016, ko ji je status akreditacije potekel.
Splošna bolnišnica Brežice je v skladu z Zakonom o javnem naročanju, konec leta 2016,
izvedla nov postopek oddaje javnega naročila za izvedbo storitev zunanje presoje sistema
kakovosti in varnosti zdravstvenih obravnav v SB Brežice na podlagi mednarodno priznanega
zdravstvenega standarda kakovosti, kjer je kot izvajalec bilo izbrano podjetje IUZ d.o.o.,
Ljubljana, ki izvaja zunanjo presojo sistema kakovosti v skladu z mednarodnim akreditacijskim
standardom za bolnišnice AACI. Postopek zunanje presoje je bil izveden v začetku leta 2017.
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Bolnišnica je v začetku meseca februarja 2017 s strani akreditacijske hiše prejela poročilo
presojevalcev, v katerem je bilo ugotovljenih 25 neskladnosti s standardom, in sicer 16 večjih
in 9 manjših neskladnosti.
V januarju 2018 je potekala vmesna presoja s strani akreditacijske hiše, ki so jo opravili trije
presojevalci. Poročilo vmesne presoje je zajemalo 18 neskladnosti v skladu s standardom in
sicer 7 večjih in 11 manjših neskladnosti, bolnišnica pa je dosegla 83% skladnost s
standardom.
V januarju 2019 je potekala druga vmesna presoja s strani akreditacijske hiše. Poročilo
vmesne presoje je zajemalo 21 neskladnosti v skladu s standardom in sicer 5 večjih in 16
manjših neskladnosti, bolnišnica pa je dosegla 81,09% skladnost s standardom.
Januarja 2020 je potekala obnovitvena re-akreditacijska presoja, kar pomeni, da je bolnišnica
»obnavljala oz. potrjevala« prejeti certifikat oz. akreditacijo. Akreditacijska presoja je potekala
v skladu z novim standardom AACI, verzija 5.0, ki je pričela veljati v drugi polovici leta 2019.
Standard verzija 5.0 v določenih točkah bolj natančno definira zahteve, predvsem na področju
spremljanja, kontrole in analiziranja opravljenega dela, nekaj točk standarda pa je novih.
Poročilo vmesne presoje je zajemalo 22 neskladnosti v skladu s standardom in sicer 1 večja
in 20 manjših neskladnosti, bolnišnica pa je dosegla 90,31% skladnost s standardom.

 AKTIVNOSTI, KI JIH JE BOLNIŠNICA IZVAJA V OKVIRU VODENJA
KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV
-

Vodstveni pregledi,
Spremljanje kazalnikov kakovosti v okviru doseganja letnih ciljev,
Izvedba notranjih presoj,
Upravljanje s tveganji,
Redno delo Odbora za kakovost in varnost pacientov ter komisije za kakovost in
varnost pacientov,
Izvajanje MM konferenc,
Izvajanje Varnostnih vizit (VV) in varnostnih pogovorov,
Spremljanje zadovoljstva uporabnikov storitev (pacientov) in zaposlenih, tudi
sodelovanje v anketah MZ in NLOZH,
Vrednotenje pogodbenih storitev,
Sprejemanje in obravnava pritožb in pohval,
Spremljanje izrabe zmogljivosti,
Obvladovanje bolnišničnih okužb.

 CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE
Splošna bolnišnica Brežice je maja 2010 pridobila osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«
in tako postala druga slovenska bolnišnica s tem certifikatom. Pridobitev certifikata je
svetovalno – revizijski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem,
katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri, s poudarkom na usklajevanju
poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Z uvedbo ukrepov, ki jih zahteva certifikat, se
izboljšuje delovno okolje in zadovoljstvo zaposlenih, kot tudi njihova informiranost in počutje.
Zmanjšala naj bi se tudi odsotnost z delovnega mesta, k čemur naj bi prispevali tudi ukrepi,
kot so izvajanje usposabljanj o ergonomiji na delovnem mestu, uvedba programa vadbe
zaposlenih za spodbujanje telesne aktivnosti, uvedba intraneta za izboljšanje notranjega
komuniciranja, uvedba ocenjevanja vodij s strani zaposlenih ter interna usposabljanja
zaposlenih, ki so dalj časa odsotni.
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Konec leta 2020 je bil opravljen revizorski pregled izvajanja ukrepov Družini prijazno podjetje
v zadnjem triletnem obdobju. Revizor ocenjuje, da se obstoječi ukrepi dobro izvajajo, vodstvo
bolnišnice izvaja organizacijske spremembe na področju zmanjševanja nadurnega dela in
organizacije dežurstev, ki so na zadovoljstvo zaposlenih dale prve rezultate. Usklajevanje
zasebnega in poklicnega življenja je del vodstvene strategije bolnišnice. Vodstvo se zaveda,
da le zadovoljen zaposleni lahko dobro dela, zato bo bolnišnica nadaljevala s postopkom
certificiranja DPP.

2.6. KADRI
ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE
Konec leta 2020 je bilo v zavodu redno zaposlenih 369 uslužbencev (363 brez udeležencev
javnih del), konec leta 2012 pa 304 javni uslužbenci kar je 17,62% manj kot leta 2020.
Na dan 31. 12. 2020 je bilo zaposlenih 346 uslužbencev za polni delovni čas, 21 za skrajšani
delovni čas, 2 javna uslužbenca pa sta imela sklenjeno pogodbo o dopolnilnem delu. Konec
leta 2012 pa je bilo zaposlenih 284 uslužbencev za polni delovni čas in 20 za skrajšani delovni
čas.
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Tabela 8: Kadrovska struktura na dan 31. 12. 2020

Zdravn.,
spec

Viš., vis.,

Srednji

Ostali

Skupaj

Skupaj

% od. skup. št.
del.

Zdravstveni delavci in zdravstveni
sodelavci

Kirurški odd.

14

25

10

7

56

56

15,18

Interni odd. z UC (IPP)

17

35

43

1

96

96

26,02

Ginek. por. odd.

6

19

5

30

30

8,13

Otroški odd.

5

4

9

18

18

4,88

CIT

8

20

2

30

30

8,13

Okul., ORL,

2

2

4

4

1,08

11

11

2,98

6

6

1,63

Skupaj

Ostali

Srednji

Viš., vis.,

Org. enota

Nezdravstveni delavci

Laboratorij

1

10

Lekarna

1

2

Rentgen

7

7

14

14

3,79

6

6

6

1,63

88

23,85

4

1,08

6

1,63

369

100

Fizioterapija

3

Skupne službe

2

2

Pripravniki, sekundariji

4

4

Javna dela

15

34

0

Skupaj

61

130

78

Pripravniki,
sekundariji Javna dela
12
13
1%
2%

8

277

37

86

6
15

34

43

86

Kirurški odd.
1
15%

Skupne službe
11
24%

Fizioterapija
10
2%
Rentgen
9
4%
Lekarna
8
1%
Laboratorij
7
3%
Okul., ORL,
6
1%

CIT
5
8%

Otroški odd.
4
5%

Ginek. por. odd.
3
8%

Interni odd. z UC
(IPP)
2…

Graf 1: Delež uslužbencev po organizacijskih enotah glede na število vseh zaposlenih javnih
uslužbencev SB Brežice
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6
5

58
63
26
15
26
6
10
4
12
5

68

4
226

6

13
4
59

93

8

Rentgen; 4,61; 5%
Fizioterapija; 1,64;
2%

Pripravniki; 1,32; 1%

13

skupaj

Ostali

srednji

viš.,
vis.,

8

24
35
9
8
8
3
3
3

skupaj

13
16
10
2
10

Nezdravstveni delavci

2
5
1
1

2
5
1
1

1

1

2

2

13
25

48
48

Kirurški odd.; 19,41;
19%

74
86

% od. skup.
št. del.

13
12
7
5
8
3
1
1
6

ostali

Org. enota
Kirurški odd.
Interni odd.
Ginek. por. odd.
Otroški odd.
CIT
Okul., ORL,
Laboratorij
Lekarna
Rentgen
Fizioterapija
Skupne službe
Pripravniki
Skupaj

viš.,
vis.,
srednji

zdravn.
, spec

Zdravstveni delavci in
zdravstveni sodelavci

skupaj

Tabela 9: Kadrovska struktura po organizacijskih enotah na dan 31. 12. 2012

59
68
26
15
26
6
11
4
14
5
66
4
304

19,41
22,37
8,55
4,93
8,55
1,97
3,62
1,32
4,61
1,64
21,71
1,32
100,00

Kirurški odd.
Interni odd.
Ginek. por. odd.

Skupne službe;
21,71; 22%

Otroški odd.
CIT
Okul., ORL,
Laboratorij
Lekarna

Lekarna;
1,32; 1%
Okul., ORL, ; 1,97;
Otroški odd.; 4,93;
2%
5%
CIT; 8,55; 9%

Rentgen
Interni odd.; 22,37;
22%
Fizioterapija
Ginek. por.
odd.; 8,55;
8%

Skupne službe
Pripravniki

Laboratorij; 3,62; 4%

Graf 2: Delež uslužbencev po organizacijskih enotah glede na število vseh zaposlenih javnih
uslužbencev SB Brežice
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Invalidski postopki
Na dan 31. 12. 2020 je bilo v bolnišnici zaposlenih 28 invalidov, kar predstavlja 7,58% vseh
zaposlenih javnih uslužbencev. Krajši delovni čas od polnega dela ima 12 uslužbencev, ostalih
16 ima omejitve pri delu.
Na dan 31. 12. 2012 pa je bilo v bolnišnici zaposlenih 33 invalidov, kar predstavlja 10,58%
vseh zaposlenih javnih uslužbencev. Krajši delovni čas od polnega dela ima 12 uslužbencev,
ostalih 21 je imelo omejitve pri delu.

OSTALE OBLIKE DELA:
 Pogodbeno delo
Konec leta 2020 je bilo sklenjenih 45 podjemnih pogodb. Od tega 6 pogodb z lastnimi
zaposlenimi v zavodu (program SVIT in posebni program za skrajševanje čakalnih dob ter
dodatni program RTG in CT preiskave izven ZZZS). Največji delež sklenjenega pogodbenega
dela je bil zaradi zagotavljanja izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, sklepali pa
smo pogodbe tudi na drugih področjih.
Leta 2012 je bilo sklenjenih 34 podjemnih pogodb. Od tega 4 pogodbe z lastnimi zaposlenimi
v zavodu (program SVIT). Najvišji delež sklenjenega pogodbenega dela je bil prav tako zaradi
zagotavljanja izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, sklepali pa smo pogodbe tudi
na drugih področjih.

 Študentsko delo
V letu 2020 je bilo skupno opravljenih 2.269 ur študentskega dela. Delo je opravljalo 21
študentov.
V študentsko delo so bili v letu 2012 vključeni 3 študenti. Študentje so opravljali predvsem
administrativna in kurirska dela, vzdrževalna ter zunanja dela. Študentje in dijaki so v letu 2012
opravili skupaj 1.106,77 ur dela.

IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
Bolnišnica izvaja naslednje oblike:
 Specializacije
 Pripravništvo
 Obvezna praksa dijakov in študentov
 Sodelovanje zaposlenih v izobraževalni dejavnosti na srednjem in
visokošolskem nivoju

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA
V okviru aktivne politike zaposlovanja smo izvajali sledeče programe:
 Javna dela
 Usposabljanje na delovnem mestu
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2.7. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Tabela 10: Pregled vrednosti investicij v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v cenah storitev
za obdobje od leta 2012 do 2020
obdobje

Zagotovljena sredstva v
cenah storitev

Realizirana sredstva za
investicije

1-12 2012

579.449

1.599.899

1-12 2013

444.016

1-12 2014

453.544

2.799.727

1-12 2015

597.164

927.404

1-12 2016

588.917

694.840

1-12 2017

624.270

692.208

1-12 2018

622.020

543.912

1-12 2019

717.383

1.347.975

1-12 2020

871.136

1.662.830

1.361.686
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3. URESNIČEVAJE IZVAJANJA STRATEGIJE RAZVOJA SB BREŽICE DO LETA
2020
Tabela 11: Globalni in operativni cilji
GLOBALNI CILJI
GC 1

Pacientom
zagotoviti visoko
raven pravočasnih,
kakovostnih in
raznovrstnih
zdravstvenih
storitev ter
Izboljšati njihovo
zadovoljstvo.

OPERATIVNI CILJI
Uporabnikom zdravstvenih storitev zagotoviti
pravočasne, kakovostne in raznovrstne
zdravstvene storitve.

Postati
uporabnikom zdravstvenih storitev
prijazna bolnišnica.
Okrepiti sodelovanje s sorodnimi inštitucijami na
mednarodni ravni in prenašanje primerov dobrih
praks.

Realizacija
do leta 2020
Stalna naloga

Stalna naloga
Stalna naloga

Okrepiti sodelovanje s sorodnimi in ostalimi
inštitucijami v Sloveniji:
Stalna naloga
 sodelovanje z ostalimi splošnimi
bolnišnicami;
 sodelovanje s kliničnimi ustanovami;
 sodelovanje s fakultetami in zbornicami;
 sodelovanje z zdravstvenimi domovi v Posavju;
bolnikov, invalidov
 sodelovanje z društvi
in društvi za promocijo zdravja iz Posavja.
GC 2

GC 3

GC 4

Izboljšati
ozaveščenost
uporabnikov
zdravstvenih
storitev o skrbi za
lastno zdravje.
Omogočiti ustrezno
dostopnost in
primerno kakovost
zdravstvenih in
ostalih storitev.
Ohraniti
uravnoteženo
in pregledno
finančno
poslovanje.

Omogočiti kakovostno informiranje uporabnikov
zdravstvenih storitev o skrbi za lastno zdravje,
pravice in dolžnosti (društva bolnikov, spletna
stran, dnevni odprtih vrat, uporaba različnih info
orodij,…).

Stalna naloga

Udejanjati medicinska priporočila in smernice
MZ, ZZZS, ZZS in drugih
zbornic.

Stalna naloga

Pripraviti letne finančne načrte temelječe na realnih
ocenah načrtovanih
prihodkov.

Stalna naloga

Zagotoviti likvidnostno sposobnost SB
Brežice za uresničevanje letnih finančnih načrtov.

Stalna naloga

Vzpostaviti sistem notranje kontrole.
Obvladovati stroške poslovanja SB Brežice.
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Stalna naloga
Zagotoviti zakonito in pregledno izvajanje javnih
naročil.
C5

Izboljšati
učinkovitost
in kakovost
delovanja
SB Brežice.

GC 6

Zagotoviti pogoje
za uspešno
poslovanje in razvoj
SB Brežice z
ustrezno
informiranim,
usposobljenim in
motiviranim
kadrom.

Izvesti prestrukturiranje organizacije in področja
izvajanja bolnišnične dejavnosti v SB Brežice:
 združevanje vodstev in skupne uprave (SB
Brežice in Zdravstveni dom Brežice);
 združevanje urgentne službe v Brežicah v
prostorih SB Brežice;
 širitev in dekoncentriranje specialistične
ambulantne dejavnosti;
 združevanje laboratorijev na območju Posavja
in vzpostavitev centralnega laboratorija v SB
Brežice;
 širitev neakutne bolnišnične obravnave in
podaljšanega bolnišničnega zdravljenja.
Spreminjati organizacijsko kulturo za dvig
kakovosti, krepiti pozitivne vrednote SB Brežice
(npr. vrednote družini prijaznega podjetja) in
pozitivno organizacijsko klimo.

Skrbeti za izboljšanje komuniciranja in
informiranja zaposlenih (uvedba
intraneta in nadgradnja spletne strani).
Vzpostaviti sistem permanentnega
internega usposabljanja zaposlenih.

Stalna naloga

Stalna naloga

Stalna naloga

Stalna naloga
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Tabela 12: Globalni cilji in uresničitev realizacije razvojnih nalog, zastavljenih v strategiji do
leta 2020
GLOBALNI CILJI
GC 1

Pacientom
zagotoviti visoko
raven pravočasnih,
kakovostnih in
rraznovrstnih
zdravstvenih
storitev ter izboljšati
njihovo
zadovoljstvo.

RAZVOJNE NALOGE
RN 1

RN 2

GC 2

GC 3

GC 4

GC 5

Izboljšati
ozaveščenost
uporabnikov
zdravstvenih storitev
o skrbi za lastno
zdravje.

Realizacija
do leta 2020

Nadgradnja sistema
spremljanja zadovoljstva uporabnikov
zdravstvenih storitev.

Stalna naloga

Krepitev sodelovanja s sorodnimi
inštitucijami na mednarodni ravni in
Sloveniji ter prenos primerov dobrih
praks.

Stalna naloga

RN 1

Omogočiti kakovostno
informiranje uporabnikov zdravstvenih Stalna naloga
storitev o skrbi za lastno zdravje, pravice
in dolžnosti (društva bolnikov, spletna
stran, dnevi odprtih vrat,
uporaba
različnih info
orodij,…).

RN 2

Izvajanje ciljnih informativno –
izobraževalnih promocijskih akcij na
Stalna naloga
različnih področjih (npr. promocija
zdravja, upravljanje kroničnih bolezni,
varna in pravilna raba zdravil) v
sodelovanju z društvi, v okviru šole za
starše ali preko spletne strani,…..)

Omogočiti ustrezno
dostopnost in
primerno kakovost
zdravstvenih in
ostalih storitev.

RN 1

Zagotavljanje ustrezne dostopnosti in
primerne kakovosti zdravstvenih ter
ostalih storitev v skladu s priporočili in
smernicami MZ, ZZZS, ZZS in drugih
zbornic.

Ohraniti
uravnoteženo
in pregledno
finančno
poslovanje

RN 1

Izboljšati učinkovitost RN 1
in kakovost
delovanja SB Brežice
RN 2

Stalna naloga

Vzpostavitev modela
Zagotavljanja učinkovitega
Stalna naloga
uresničevanja letnih finančnih načrtov
(realne ocene načrtovanih
prihodkov
in obvladovanje stroškov).

Organizacijsko prestrukturiranje SB
Brežice.

Stalna naloga

Prestrukturiranje področja izvajanja
bolnišnične dejavnosti v SB Brežice.

Stalna naloga
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RN 3

GC 6

Zagotoviti pogoje
za uspešno
poslovanje in razvoj
SB Brežice z
ustrezno
informiranim,
usposobljenim in
motiviranim
kadrom.

RN 1

RN 2

RN 3

RN 4

Uvajanje celovitega sistema spremljanja
kakovosti in varnosti v SB Brežice:
• ohraniti certifikate (AACI, Družini
prijazno podjetje, Novorojenčkom
prijazna porodnišnica);
• verifikacija
bolnišnice,
laboratorija in lekarne;
• pridobitev certifikata standardov
kakovosti - akreditacija

Stalna naloga

Priprava in izvajanje večletnega
akcijskega načrta za sistematično
spremljanje in razvijanje organizacijske
kulture v SB Brežice.

Stalna naloga

Priprava in uveljavljanje kodeksa
ravnanja javnih
uslužbencev

Stalna naloga

Priprava in uveljavljanje sistema o
izboljšavah in inovacijah s strani
zaposlenih.

Stalna naloga

Vzpostavitev sistema
upravljanja z znanjem (interna
usposabljanja).

Stalna naloga
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4. OCENA RAZVOJNIH POTREB IN MOŽNOSTI
4.1. IDENTIFIKACIJA »IZZIVOV IN PRILOŽNOSTI« ZUNANJEGA OKOLJA SB
BREŽICE
Zdravstvena politika Slovenije se, tako kot Evropska unija, sooča s pomembnimi
razvojnimi izzivi sodobnega časa, pri čemer mora sprejeti in izvajati ukrepe, ki bodo
pripomogli h gospodarskemu razvoju in hkrati odgovorili na vsa večja pričakovanja
ozaveščenih državljanov. Ključnega pomena za dosego le-tega so zlasti ukrepi za:
- zmanjševanje razlik v zdravju,
- prilagajanje demografskim spremembam,
- zmanjševanje kroničnih nenalezljivih bolezni,
- večjo mobilnost zdravstvenega osebja in pacientov,
- obvladovanje čezmejnih in globalnih zdravstvenih groženj,
- zagotavljanje varnosti pacientov,
- hiter razvoj medicinskih tehnologij.
- nujnost ohranjanja dolgoročno vzdržnih, kakovostnih in socialno naravnanih
zdravstvenih sistemov.
SB Brežice se dandanes sooča s številnimi izzivi, ki so življenjskega pomena za ohranitev
obstoječega obsega delovanja in nadaljnji razvoj na različnih področjih delovanja. Tako
se na področju varnosti pacientov in preprečevanja neželenih dogodkov sooča z
naslednjimi izzivi:
- vedno večji pomen zagotavljanja varnosti pacientov;
- vedno večji pomen oblikovanja jasne in izčrpne politike za varnost pacientov v zavodu
(s spodbujanjem kulture varnosti, proaktivnimi in preventivnimi prijemi pri načrtovanju
zdravstvenih storitev v zavodu, varnost pacientov je prednostna naloga vodstva);
- vedno večji pomen oblikovanja sistema poročanja o varnostnih zapletih pri pacientih z
namenom povečanja varnosti pacientov s pomočjo učenja iz teh zapletov;
- vedno večji pomen potrebe po dopolnjujočih virih informacij o varnosti pacientov (npr.
pritožbe pacientov, urejanje zbirk podatkov, presojevalni sistemi oz. akreditacijski
sistemi,…);
- vedno večji pomen potreb po izobraževalnih programih za vse zdravstveno osebje,
vključno z vodstvom, za izboljšanje razumevanja kliničnega odločanja, varnosti,
obvladovanja tveganj in primernega ravnanja ob varnostnem zapletu pri pacientu;
vedno večji pomen zanesljivih in veljavnih kazalnikov varnosti pacientov, ki se lahko
uporabljajo za ugotavljanje varnostnih problemov, ocenjevanje uspešnosti ukrepov za
izboljšanje varnosti in pospeševanje mednarodnih primerjav;
- vedno večji pomen mednarodnega sodelovanja pri vzpostavitvi izmenjav izkušenj in
znanja glede vseh vidikov varnosti zdravstvene oskrbe;
- vedno večji pomen raziskav o varnosti pacientov;
- vedno večji pomen priprave rednih poročil o dejavnostih za izboljšanje varnosti
pacientov;
- vedno večji pomen uporabe, kadar koli je to mogoče, priporočenih ukrepov in načinov
delovanja.
V skladu z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva, bo SB Brežice
izvajala aktivnosti za ohranjanje naslednjih vrednot:
- zdravje: to je največja vrednota posameznika, družine in celotne družbe, ki hkrati
pomeni večjo kakovost življenja;
- univerzalnost: dostop do zdravstvenega varstva mora biti omogočen vsakomur;
- enakost: vsakdo ima enake možnosti za čim boljše zdravje;
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-

solidarnost: vsak prispeva v zdravstveni sistem glede na svojo sposobnost, vsakomur
so zagotovljene storitve glede na njegove potrebe;
vključenost: dejavna vključenost vseh akterjev v sistemu zdravstvenega varstva pri
odločanju;
kakovost: zagotavljanje varne in visokokakovostne celostne zdravstvene obravnave;
odgovornost: vsi smo odgovorni za svoje lastno zdravje in zdravje drugih, kar se kaže
v dejavnem sodelovanju za ohranitev in izboljšanje zdravja ter zagotavljanju delovanja
sistema zdravstvenega varstva;
zaupanje: medsebojno zaupanje in spoštovanje med uporabniki in izvajalci
zdravstvenih storitev ter med izvajalci samimi;
etično ravnanje: etične norme ravnanja v zdravstvenih poklicih morajo segati od
spoštovanja življenja do upoštevanja posameznika in njegove volje.

SB Brežice pa se sooča z izzivi tudi na področju:
- razvoja kulture varnosti, kakovosti in (partnerskega) povezovanja – katerega
namen je vzpostavitev profesionalnega obnašanja v smislu preglednosti, pravičnosti,
zaupanja, učenja, pro-aktivnosti in prilagodljivosti ter zagotavljanja povezanosti in
usmerjenosti k pacientu.
- vzpostavitve sistema izobraževanja in usposabljanja s področja kakovosti in
varnosti – zagotovitev splošnih znanj in veščin s področja kakovosti ter varnosti za
doseganje uspešnejše zdravstvene obravnave kot so komunikacija, sistem
osredotočenja na pacienta, izgradnja timov, kakovost in varnost zdravstvene
obravnave.
- razvoja sistema za izboljšanje učinkovitosti kliničnega dela – razvoj pristopa za
usklajevanje različnih vidikov zdravstvene oskrbe z namenom povečanja uspešnosti
sistema (npr. skrajšanje čakalnih dob, vpeljava integriranih kliničnih poti, varnih praks,
vrednotenj zdravstvenih tehnologij).
- celostne obravnave posebnih ciljnih skupin bolnikov – otroci, starejši, kronični
bolniki, onkološki bolniki.
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4.2. ANALIZA NOTRANJEGA OKOLJA
V tabeli 15 so prikazane glavne prednosti in slabosti, ki jih ugotavlja analiza obstoječega
poslovanja in organizacije ter priložnosti in nevarnosti, ki jih ugotavlja in predvideva analiza in
predvidevanje okolja. PSPN matrika se nanaša na zdravstveno dejavnost, ki je v bolnišnici
osrednja.
Tabela 13: SWOT ANALIZA
PREDNOSTI
- strokovno usposobljen zdravstveni kader
- bolnišnica je prepoznavna v širšem
območju
- pacientom je zagotovljena strokovna in
varna oskrba
- sodobno opremljen urgentni center
- dostopnost materiala ob vsakem času
- dovolj postelj tudi ob povečanju akutnih
obolenj
- dobra opremljenost delovišč z IT opremo
- kakovostna medicinska oprema
- zbira se veliko podatkov o izvajanju
zdravstvenih storitev
PRILOŽNOSTI
-

SLABOSTI
− neprilagojena organizacijska kultura sodobnim
potrebam (odpor proti spremembam, neformalni
centri moči)
− prevelika odsotnost z dela
− delno še zastarela oprema
− neprimerni bivalni prostori na vseh oddelkih,
predvsem pa na kirurškem, internem in
negovalnem oddelku
− neprimerni prostori za izvajanje fizioterapije
− neprimerni prostori za specialistične ambulante
in funkcionalno diagnostiko
− ni zaposlenega zdravnika nevrologa, pulmologa
in infektologa
NEVARNOSTI
- nezadostno zadovoljevanje potreb po
zdravstvenih storitvah zaradi neprilagojene
razpoložljivi viri omogočajo izvedbo novih
mreže programov demografskim spremembam
programov
in razvoju medicinske stroke – ne dobimo
boljša komunikacija s pacienti in svojci bi
potrebne širitve programov,
lahko izboljšala zadovoljstvo uporabnikov
- možni odhodi strokovnjakov na vseh področjih
z večjo učinkovitostjo bi zmanjšali čakalne
- nejasna razmejitev med javnim in zasebnim
dobe
zdravstvom
večje število MM konferenc in varnostnih
- beg strokovnega kadra iz bolnišnice na
vizit bi znižalo število strokovnih zapletov
delovišča, kjer se jim ni potrebno vključevati v
in izboljšalo zadovoljstvo pacientov
NZV in je zagotovljen delovni čas od
s pravočasnimi in točnimi informacijami bi
ponedeljka do petka
lažje obvladovali optimalno izvajanje
- zaradi nestimulativnega nagrajevanja možnosti
dejavnosti
odhoda ključnega kadra (za enako plačilo le
vzpostavitev brezpapirnega poslovanja
eno ali dvoizmensko delo od ponedeljka do
bolj izobraženi in kvalificirani kadri bi
petka)
lahko delali na več deloviščih
- odškodnine zaradi strokovnih napak
z večjim številom specializantov bi lahko
- organizacijska in finančna nedorečenost
razbremenili specialiste
delovanja urgentne službe v državi
- enkratni dodatni program predstavlja motnjo v
načrtovanju in izvajanju zdr. programov
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5.

VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE

Vizija Splošne bolnišnice Brežice je biti sodobna bolnišnica, ki bo:
-

z nenehnim spremljanjem tehnološkega in strokovnega razvoja ter uvajanjem novih
tehnologij in smernic;
s permanentnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih;
s spodbujanjem raziskovanja, sodelovanja na seminarjih in kongresih ter
z uvajanjem kliničnih smernic, postopkov, standardov, kliničnih poti in vpeljevanjem
sistemov za obvladovanje tveganj,

prispevala k uresničevanju zastavljenih globalnih – dolgoročnih ciljev, in sicer:
-

pacientom zagotavljati visoko raven pravočasnih, kakovostnih in raznovrstnih
zdravstvenih storitev in izboljševati njihovo zadovoljstvo;
prispevati k izboljšanju osveščenosti uporabnikov zdravstvenih storitev o skrbi za lastno
zdravje;
omogočati ustrezno dostopnost in primerno kakovost zdravstvenih in ostalih storitev;
ohranjati uravnoteženo in pregledno finančno poslovanje;
nenehno izboljševati učinkovitost in kakovost svojega delovanja;
zagotavljati pogoje za uspešno poslovanje in razvoj SB Brežice z ustrezno
informiranim, usposobljenim in motiviranim kadrom.

S tem želimo uresničiti poslanstvo SB Brežice, ki
mora ostati del slovenskega sistema javnega zdravstva in kot del tega sistema prispevati k čim
boljšemu zdravstvenemu stanju in kakovosti življenja prebivalstva v Posavju in širšem okolju,
se ob tem hkrati tehnološko in strokovno razvijati, skrbeti za varno in uporabnikom zdravstvenih
storitev prijazno okolje, skrbeti za prijazno in varno delovno okolje zaposlenih ter njihovo
strokovno in osebnostno rast ter povečati prepoznavnost SB Brežice v lokalnem, regionalnem,
državnem in mednarodnem okolju kot družbeno odgovornega in k uporabnikom zdravstvenih
storitev usmerjenega subjekta.
Na tej poti so ključne vrednote SB Brežice:
-

zdravje - največja vrednota posameznika, družine in celotne družbe, ki hkrati pomeni
kakovost življenja;
univerzalnost - dostop do zdravstvenega varstva omogočiti vsakomur;
enakost – vsakomur zagotoviti enake možnosti za čim boljše zdravje;
solidarnost – vsakomur zagotoviti pravočasne, kakovostne in raznovrstne
zdravstvene storitve glede na njegove potrebe;
vključenost - dejavna vključenost v odločanje vseh akterjev v sistemu zdravstvenega
varstva;
kakovost - zagotavljanje varne in visokokakovostne celostne zdravstvene obravnave
uporabnikov zdravstvenih storitev;
odgovornost - vsi smo odgovorni za svoje lastno zdravje in zdravje drugih, kar se
odraža v dejavnem sodelovanju s ključnimi akterji za ohranitev in izboljšanje zdravja;
zaupanje – vzpostavitev vzajemnega zaupanja in spoštovanja med uporabniki in
izvajalci zdravstvenih storitev ter med izvajalci samimi;
etično ravnanje - etične norme ravnanja v zdravstvenih poklicih: od spoštovanja
življenja do upoštevanja posameznika in njegove volje.
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Shema 1: Splet ključnih dejavnikov in vrednot SB Brežice

28

6. GLOBALNI STRATEŠKO RAZVOJNI CILJI SB BREŽICE ZA OBDOBJE 2021
DO 2026 – STRATEŠKI GLOBALNI CILJI, OPERATIVNI CILJI IN GLAVNE
AKTIVNOSTI oziroma naloge
Globalni cilji (GC) so dolgoročni rezultati, ki jih želi SB Brežice doseči v razvojnem obdobju do
leta 2026.
Operativni cilji so aktivnosti in ukrepi (način delovanja) na strateških področjih delovanja SB
Brežice na podlagi katerih se uresničujejo globalni cilji. Opredeljeni so z vidika:





uporabnikov zdravstvenih in ostalih storitev SB Brežice,
finančnega poslovanja,
notranjih procesov in
učenja in rasti (kadri – znanje)

6.1. VIDIK UPORABNIKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV
GC1 Pacientom zagotavljati visoko raven pravočasnih, kakovostnih in
raznovrstnih zdravstvenih storitev in izboljševati njihovo zadovoljstvo

Operativni cilj 1: Postati uporabnikom storitev prijazna bolnišnica
Aktivnosti:
- spremljanje zadovoljstva pacientov,
- odkrivanje in odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti.

Operativni cilj 2: Okrepiti sodelovanje s sorodnimi in ostalimi inštitucijami v SLO
Aktivnosti: sodelovanje z:
- drugimi bolnišnicami,
- s kliničnimi ustanovami,
- s fakultetami in zbornicami,
- z zdravstvenimi domovi in koncesionarji v Posavju,
- z osnovnimi in srednjimi šolami,
- z društvi v Posavju,
- z mediji,
- z ustanoviteljem in naročniki ter plačniki storitev,
- s podjetji.
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Operativni cilj 3: Skrajševanje čakalnih dob
Aktivnosti:
- širitve programov na področjih, kjer so čakalne dobe nad dopustnimi – stalna
komunikacija s financerjem, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in
ustanoviteljem Ministrstvom za zdravstvo (MZ),
- uvedba dodatnih ambulant in dodatnih programov,
- zaposlovanje in sklepanje podjemnih pogodb z notranjimi in zunanjimi izvajalci.

GC2 Omogočiti ustrezno dostopnost in primerno kakovost zdravstvenih in
ostalih storitev

Operativni cilj 1: Udejanjanje medicinskega priporočila in smernic MZ, ZZZS,
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Aktivnosti:
- uskladitev potreb prebivalcev Posavja z odobrenim programom za bolnišnico s strani
ZZZS in ustanoviteljem - MZ.

Operativni cilj 2: Vzpostavitev ustreznih prostorskih pogojev za akutno bolnišnično
obravnavo (ABO), funkcionalno diagnostiko, fizioterapijo, specialistično ambulantno
dejavnost in širitev kapacitet negovalnega oddelka (NBO).
Aktivnosti: Pridobitev investicijskih sredstev za:
- Izgradnjo novega objekta za ABO, fizioterapijo, specialistično ambulantno dejavnost
ter rekonstrukcijo obstoječega objekta A za širitev kapacitet NBO.
- Preselitev hospitalnega dela interne bolnišnice in ginekologije v nove prostore.
- Ureditev ustreznih prostorskih pogojev za ABO - zdravljenje infekcijskih bolezni in
bolnikov z večkrat odpornimi bakterijami – omogočiti ustrezne izolacije bolnikov za
zmanjšanje možnosti prenosa okužb.
- Dograditev prostorov za sivo in rdečo cono v UC.
- Celovita ureditev parkirnih prostorov in prometne infrastrukture v okviru bolnišnice.
- Ureditev energetskega in ostalega vzdrževalnega prostora.
- Stalno posodabljanje zastarele in/ali amortizirane medicinske opreme.
- Nabava naprave za magnetno resonanco.
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6.2. VIDIK FINANČNEGA POSLOVANJA
GC3 Ohraniti uravnoteženo in pregledno finančno poslovanje

Operativni cilj 1: Ohraniti likvidno sposobnost SB Brežice
Aktivnosti:
- pripraviti letne finančne načrte,
- spremljanje izvajanja načrtov na vseh področjih, ugotavljanje odmikov in sprotno
odpravljanje odstopanj,
- preko Združenja izvedba aktivnosti za formiranje novih, ustreznih cen storitev.

Operativni cilj 2: Izvajanje notranjih kontrol poslovanja
Aktivnosti:
- uvedba spremljanja prihodkov in stroškov po organizacijskih enotah ter na pacienta,
- izvedba revidiranja poslovanja z zunanjim revizorjem.

Operativni cilj 3: Obvladovanje stroškov
Aktivnosti:
- mesečno spremljanje stroškov in primerjava s finančnim načrtom,
- analiziranje odmikov, sprotno prilagajanje odhodkov glede na prihodke zagotovljene v
ceni storitev,
- redne mesečne obravnave poslovanja na strokovnem svetu,
- obveščanje zaposlenih,
- obveščanje ZZS ter MZ v primeru, da je za odmike od načrtovanega poslovanja razlog
v ukrepih, rešitvah, aktivnostih financerja in ustanovitelja ter so za ureditev stanja
potrebni sistemski ukrepi.

Operativni cilj 4: Zakonito in pregledno izvajanje javnih naročil
Aktivnosti:
- natančnost pri pripravi popisov del in tehničnih specifikacij,
- izobraževanje na področju javnega naročanja,
- pravočasna izvedba naročil,
- priprava investicijske dokumentacije po potrebi,
- angažiranje usposobljenih projektantov,
- oblikovanje ustreznih timov pred izvedbo naročila za pripravo ustreznega okvira
naročila.
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Operativni cilj 5: Izpeljava investicij za ureditev ustreznih prostorskih pogojev in
opreme za izvajanje storitev
Aktivnosti:
- za dolgoročno in kakovostno opravljanje zdravstvenih storitev in strokovni razvoj
dejavnosti pridobiti sredstva za investicijska vlaganja v nepremičnine in opremo,
predvsem drago medicinsko opremo.

Operativni cilj 6: Povečanje prihodkov iz tržne dejavnosti
Aktivnosti:
- povečanje čistih tržnih prihodkov, cilj je 5% od vseh prihodkov,
- razvoj trženja, oblikovanje možnih produktov trženja.

6.3. VIDIK NOTRANJIH PROCESOV
GC4 Izboljšati učinkovitost in kakovost delovanja SB Brežice

Operativni cilj 1: Obdržati rezultate presoje akreditacije ACCI iz leta 2020
Aktivnosti:
- priprava, ažuriranje in inplementacija kliničnih poti,
- izvajanje varnostnih vizit in morbiditetnih konferenc,
- notranje presoje standarda kakovosti,
- aktivnosti za odpravo ugotovljenih manjših in večjih neskladij.

Operativni cilj 2: Enotna organizacija urgentne službe za regijo Posavje in ureditev
enotnega načina financiranja te službe – aktivnosti za sistemsko spremembo na nivoju
države.
Aktivnosti:
- preko ustanovitelja za sistemsko spremembo delovanja urgentne službe,
- preko ustanovitelja in financerja za sistemsko spremembo financiranja urgentne službe
– po pavšalu delo, materialni stroški pa po dejanski realizaciji,
- zmanjšati realizacijo neplačanega programa na IPP in KPP.

Operativni cilj 3: Širitev laboratorijskih preiskav z mikrobiološkimi preiskavami
Aktivnosti:
- ureditev ustreznih prostorov za delo mikrobiološkega laboratorija,
- sklenitev dogovora/pogodbe za NLOZH Celje,
- sodelovanje bolnišnične laboratorijske službe z NLOZH.
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Operativni cilj 4: Širitev in dekoncentriranje specialistične ambulantne dejavnosti in
funkcionalne diagnostike
Aktivnosti:
- širitev specialistične ambulantne dejavnosti – protibolečinska ambulanta, okulistična
ambulanta, nevrološka ambulanta in EMG diagnostika, ORL ambulanta z enodnevnimi
hospitalnimi posegi, urološka ambulanta, dermatološka ambulanta,
- vzpostavitev novega endoskopskega centra, ki omogoča endoskopske preiskave tudi
v anesteziji,
- vzpostavitev kardiološke rehabilitacije,
- vzpostavitev diagnostike z MR napravo.

Operativni cilj 5: Razvoj in posodabljanje informacijskih sistemov in sprotno uvajanje
v prakso
Aktivnosti:
- nadaljevanje digitalizacije bolnišničnih procesov – brezpapirno poslovanje,
- razvoj telemedicine – povezovanje z drugimi bolnišnicami pri izmenjavi izvidov,
- vzpostavitev vrstomata,
- uvedba elektronskega temperaturnega lista,
- nadaljevanje uvajanja sistema elektronskega vodenja zdravstvene nege z NURS
tablicami,
- elektronsko naročanje materiala v lekarno in elektronsko konsignacijsko skladišče.

Operativni cilj 6: Pridobitev širitve neakutne bolnišnične obravnave za podaljšano
bolnišnično zdravljenje in dolgotrajno ter paliativno oskrbo
Aktivnosti:
- širitev posteljnih kapacitet s 30 na 50 po preselitvi dela ABO v novo zgrajene prostore,
- zaposlovanje ustrezno usposobljenega kadra,
- razvoj paliativne oskrbe (tudi paliativna oskrba na terenu).

Operativni cilj 7: Širitev ortopedskih hospitalnih in ambulantnih storitev
Aktivnosti:
- Opredelitev operacij kolkov in kolen kot prospektivnega programa v pogodbi z ZZZS.
- Optimizacija izkoriščenosti kadra, prostorov in opreme.
- Prenova stare operacijske dvorane in nakup potrebne opreme zanjo.
- Pridobitev širitve ortopedskega programa – operacije kolkov in kolen – bodisi kot
enkratni program za skrajševanje čakalnih dob, bodisi trajno.
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Operativni cilj 8: Širitev operativnega programa – operacije žil
Aktivnosti:
- Pridobiti širitev programa s strani financierja bodisi kot enkratni program za
skrajševanje čakalnih dob, bodisi trajno.
- Optimizacija izkoriščenosti kadra, prostorov in opreme.

6.4. VIDIK UČENJA IN RASTI (KADRI – ZNANJE)
GC5 Zagotoviti pogoje za uspešno poslovanje in razvoj SB Brežice z ustrezno
informiranim, usposobljenim in motiviranim kadrom.

Operativni cilj 1: Doseči
zaposlenih

ustrezno število zaposlenih in potrebnih kompetenc

Aktivnosti:
- povezovanje s šolajočo mladino iz Posavja,
- sodelovanje s študenti medicine in zdravstvene nege,
- omogočanje volonterskega in študentskega dela,
- omogočanje opravljanja obvezne prakse v času šolanja,
- štipendiranje.

Operativni cilj 2: Zaposlitev nevrologa in infektologa za Posavje
Aktivnosti:
- pridobiti specializante za ti področji,
- pridobiti financiranje infektologa,
- zaposlitev specialistov.

Operativni cilj 3: Ohraniti certifikat družini prijazno podjetje družinskega življenja.
Aktivnosti:
- uvajanje novih aktivnosti za boljše delovno okolje, dvig motiviranosti za delo,
- prizadevanja za boljše vrednotenje dela v bolnišnici zaradi izmenskega dela in dela vse
dni v letu (sistemski ukrepi),
- nadometne zaposlitve v času daljše odsotnosti zaposlenih,
- redna usposabljanja iz področja komunikacije in medsebojnih odnosov,
- športne aktivnosti za zaposlene preko športnega društva SB Brežice,
- strokovne ekskurzije in ogledi dobrih praks.
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6.5. TERMINSKI PLAN IZVAJANJA AKTIVNOSTI
Tabela 14: Terminski plan
Glavni cilji po strateškem načrtu SB Brežice 2021 do 2026

2021 2022 2023 2024 2025 2026

GC1 Pacientom zagotavljati visoko raven pravočasnih, kakovostnih
in raznovrstnih zdravstvenih storitev in izboljševati njihovo
zadovoljstvo
x

x

x

x

x

x

x
Operativni cilj 2: Okrepiti sodelovanje s sorodnimi in ostalimi
inštitucijami v SLO
x
Operativni cilj 3: Skrajševanje čakalnih dob
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x
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x
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x
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x
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x

x

x
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Operativni cilj 1: Postati uporabnikom storitev prijazna bolnišnica

GC2 Omogočiti ustrezno dostopnost in primerno kakovost
zdravstvenih in ostalih storitev
Operativni cilj 1: Udejanjanje medicinskega priporočila in smernic
MZ, ZZZS, NIJZ
Operativni cilj 2: Vzpostavitev ustreznih prostorskih pogojev za
akutno bolnišnično obravnavo (ABO), funkcionalno diagnostiko,
fizioterapijo, specialistično ambulantno dejavnost in širitev
kapacitet negovalnega oddelka (NBO)
GC3 Ohraniti uravnoteženo in pregledno finančno poslovanje
Operativni cilj 1: Ohraniti likvidno sposobnost SB Brežice
Operativni cilj 2: Izvajanje notranjih kontrol poslovanja
Operativni cilj 3: Obvladovanje stroškov
Operativni cilj 4: Zakonito in pregledno izvajanje javnih naroči
Operativni cilj 5: Izpeljava investicij v ustrezne prostore in opremo
Operativni cilj 6: Povečanje prihodkov iz tržne dejavnosti
GC4 Izboljšati učinkovitost in kakovost delovanja SB Brežice
Operativni cilj 1: Obdržati rezultate presoje akreditacije AACI iz
leta 2020
Operativni cilj 2: Združitev urgentne službe v Brežicah v prostorih
UC Brežice
Operativni cilj 3: Širitev laboratorijskih preiskav z mikrobiološkimi
preiskavami
Operativni cilj 4: Širitev in dekoncentriranje specialistične
ambulantne dejavnosti in funkcionalne diagnostike
Operativni cilj 5: Razvoj in posodabljanje informacijskih sistemov in
sprotno uvajanje v prakso
Operativni cilj 6: Pridobitev širitve neakutne bolnišnične obravnave
za podaljšano bolnišnično zdravljenje in dolgotrajno ter paliativno
oskrbo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Operativni cilj 7: Širitev ortopedskih hospitalnih in ambulantnih
storitev

x

x

x

x

x

x

Operativni cilj 8: Širitev operativnega programa – operacije žil

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

GC5 Zagotoviti pogoje za uspešno poslovanje in razvoj SB Brežice
z ustrezno informiranim, usposobljenim in motiviranim kadrom.
Operativni cilj 1: Doseči ustrezno število zaposlenih in potrebnih
kompetenc
Operativni cilj 2: zaposlitev nevrologa in infektologa za Posavje
Operativni cilj 3: Ohraniti certifikat družini prijazno podjetje

x
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7. OPERATIVNI CILJI ODDELKOV
7.1. KIRURŠKI ODDELEK
Kadri

-

Prostor

-

Čakalne dobe
in kakovost
storitve
Medicinske
naprave

-

Zaposlitev štirih specialistov splošne kirurgije po zaključku specializacije
Zaposlitev specialista ortopedije po zaključku specializacije
Zaposlitev (najmanj) dveh specializantov splošne kirurgije
Zaposlitev dveh tehnikov zdravstvene nege
Zaposlitve DMS za oddelek in operativno enoto v primeru širitve programa
Preveritev drugačne organiziranosti izvajanja dežurne službe na kirurškem
oddelku
V primeru krepitve ortopedskega in kirurškega programa dodane zaposlitve
diplomiranih medicinskih sester, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev
za oddelek in operacijska dvorano (odvisno od širitve programa)
Ob širitvi programa kirurgije (aktivnosti za širitev na ZZZS in MZ) ter širitvi
subspecialističnih posegov v ortopediji in splošni kirurgiji je cilj doseči 90%
zasedenost treh operacijskih dvoran
Prenova stare operacijske dvorane
Z izgradnjo novega objekta F ureditev sedanjega gin-por. oddelka za
ortopedski program – v sklopu le-tega urediti manjši vadbeni prostor za
FTH
Prenove sob, ambulant, previjalnice…
S krepitvijo programov ohranjati dostopnost do operativnih posegov v regiji
in prebivalcem drugih statističnih regij v državi
Oblikovanje predoperativne šole za hitrejše okrevanje po izvedbi
operativnega posega – učenje hoje MTP, obvladovanje bolečine
Laparoskopski stolp
Artroskopski stolp

7.2. INTERNI ODDELEK
Kadri

-

Prostor

-

Čakalne dobe
in kakovost
storitve
Medicinske
naprave

-

Zaposlitev štirih specialistov (po možnosti en pulmolog, en infektolog)
Zaposlitev (najmanj) štirih specializantov interne medicine
Zaposlitev tehnikov zdravstvene nege
Zaposlitve DMS za oddelek in specialistične ambulante še posebej v
primeru pridobitve programa kardiološke rehabilitacije
Selitev interne 1 v novo zgrajene prostore - ureditev manjših izolacijskih sob
v novem objektu F
Ureditev endoskopskega centra in novih specialističnih ambulant
Prenove sob v obstoječem delu internega oddelka – po možnosti
preurejanje v sob z manjšim številom postelj in ločenimi sanitarijami
Ureditev izolacijske opazovalnice v UC (siva + rdeča cona)
Tretji ambulantni prostor za internistične ambulante
S kadrovsko krepitvijo in širitvijo programov ohranjati dostopnost do
specialistične internistične obravnave v regiji in skrajšati čakalne dobe
Razvoj paliativne oskrbe
Kontinuirano ponavljanje reanimacijskih veščin
Endoskopska oprema
Perfuzorji, črpalke, UZ
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7.3. GINEKOLOŠKO-PORODNI ODDELEK
Kadri

Prostor

Čakalne dobe
in kakovost
storitve

Medicinske
naprave

-

Zaposlitev dveh specialistov
Obdržati zunanje pogodbene sodelavce
Zaposlitev najmanj dveh specializantov
Stalna 4 članska sestrska zasedba za dispanzer in specialistično ambulanto
V obstoječih prostorih prenova sob in sanitarnega bloka, zamenjava tlaka
na hodniku, zamenjava preostalih vrat v sobe, ureditev stopnišča proti
interni 2
Nadstrešek nad vhodom v ginekološke ambulante
Ureditev novih prostorov v objektu F
Povečati število laparoskopskih posegov
Sodobnejši način histeroskopskih operacij
Uvedba UZ ambulante z zdravnikom posebej izurjenim za UZ diagnostiko
Dodatna ponudba samoplačniške storitve meritev nuhalne svetline in
dvojnega hormonskega testa (DHT)
Uvedba babiške sobe
Laparoskopski stolp
Histeroskop

7.4. OTROŠKI ODDELEK
Kadri

-

Prostor

-

Čakalne dobe
in kakovost
storitve

-

Medicinske
naprave

-

Zaposlitev treh specialistov po zaključku specializacije
Zaposlitev novega specializanta pediatrije
Obdržati zunanje pogodbene sodelavce
Zaposlitve dodatnih DMS za oddelek in specialistične ambulante, še
posebej, ko bo kadrovska zasedba zdravnikov omogočala hkrati delo dveh
specialističnih ambulant
Ureditev dodatnih prostorov za ambulantno dejavnost
Ustrezen prostor za izolacijo
Ureditev samostojnih toaletnih prostorov v vsaj dveh sobah zaradi možnosti
izolacije
Preureditev alergološke ambulante
Preureditev sobe za zdravniški raport
Ureditev dežurne sobe za zdravnika in DMS
Preveritev možnosti ureditve otroškega oddelka ob novem ginekološkoporodnem oddelku
Razvoj in širitev programa na področju otroške kardiologije, klinične
psihologije in otroške psihiatrije
Povečati obseg dela alergološke ambulante in izvajanje imunoterapije
»šola astme«
Povečevanje ambulantne dejavnosti in dnevne bolnišnične dejavnosti ter
zmanjševanje števila daljših hospitalizacij
EKG aparat in spirometrija
Prenosni aspirator za otroški oddelek in neonatalno sobo
UZ naprava s pediatrično kardiološko sondo
Prenosni monitor vitalnih funkcij za novorojenčke
NF5 turbinsko gnana naprava za neinvazivno dihalno podporo
Uvedba »NURS« tablic za vodenje zdravstvene nege
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7.5. ODDELEK ZA ANESTEZIJO IN CENTRALNO INTENZIVNO TERAPIJO
Kadri

Prostor
Čakalne dobe
in kakovost
storitve

Medicinske
naprave

-

Zaposlitev dodatnih specialistov
Obdržati zunanje pogodbene sodelavce
Zaposlitev najmanj štirih specializantov
Zaposlitev dodatnih DMS
Ureditev prebujevalnice in prostora za blokade
Širitev programa protibolečinske ambulante
Ob povečevanju programa operativne dejavnosti širitev programa
anesteziološke ambulante (širitev operacij na 3 operativne sobe)
Povečanje števila anestezij v endoskopski in RTG dejavnosti
Stalno zagotavljanje epiduralne analgezije v porodni sobi
Uvedba akutne dialize
Nov anestezijski aparat
Zamenjava dveh ventilatorjev
Dograditev invazivnega monitoringa v intenzivi
Nakup dializnega aparata
Naprava za dovajanje NO pri bolnikih z ARDS
UZ naprava

7.6. RTG ODDELEK
Kadri

Prostor
Čakalne dobe
in kakovost
storitve
Medicinske
naprave

-

Zaposlitev dveh specialistov
Obdržati zunanje pogodbene sodelavce
Zaposlitev enega specializanta
Zaposlitev dveh inženirjev v primeru širitve programa z MR
Medicinska sestra vsaj 4 ure
Zaposlitev tretje administratorke
Ureditev prostora za MR
Prostor za pripravo pacienta
Enoten teleradiološki sistem za celo Slovenijo
Povečevanje števila vseh vrst preiskav
Uvedba MR preiskav
Sodelovanje medicinske sestre pri izvedbi preiskav
Dodatni UZ (vodene punkcije, UZ s kontrastnim sredstvom)
Mobilni RTG
Dodatno 2 diagnostično delovni postaji, 2 diagnostična monitorja za delo od
doma
Nadgradnja RIS-PAC sistema
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7.7. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST IN FUNKCIONALNA
DIAGNOSTIKA
(OKULISTIKA,
ORL,
DIABETES,
PEDIKURA,
NEVROLOGIJA, EMG) ODDELEK
Kadri

-

Prostor

Čakalne dobe
in kakovost
storitve

-

Medicinske
naprave

-

Obdržati zunanje pogodbene sodelavce za ORL – po možnosti tudi
zaposlitev zdravnika v obsegu programa
Zaposlitev nevrologa in ohraniti sodelovanje z zunanjimi pogodbenimi
zdravniki
Uvedba še ene DMS v diabetološko ambulanto, ter ene dodatne sestre za
nevrološko ambulanto in EMG
Usposobitev najmanj ene sestre za medicinsko pedikuro
Obdržati kadrovsko sodelovanje s specialisti očesnega oddelka SB NM ter v
primeru povečanega programa sodelovanje poglobiti
Postopno uvajanje ene DMS za diagnostično-terapevtske postopke v
okulistični ambulanti za nadomestitev naravnega odliva kadra.
Ureditev treh prostorov za ORL – otorinolaringološka ambulanta, soba za
avdiometrijo s tiho komoro, soba za kalorično testiranje ravnotežnega
organa, ki se lahko uporablja tudi za manjše posege)
Ureditev dvigala v objektu F
Ureditev prostora za pedikuto
Ureditev posebnega prostora za EMG
Ureditev dveh prostorov za nevrološko ambulanto (sestra + zdravnik)
Izobraževanje DMS na področju ORL (predvsem avdiovestibulologije)
Širitev programa ORL in izvajanje manjših ambulantnih posegov (biopsije,
incizije, ekscizije, manjše benigne spremembe, frenulotimije)
Izobraziti več zdravnikov za zdravljenje diabetikov z inzulinsko črpalko
Subspecializacija dveh DMS za pridobitev licence za edukacijo sladkornih
bolnikov
Omogočiti medicinsko pedikuro tudi hospitaliziranim bolnikom
Ureditev dostopa do nevrološke in EMG ambulante na način, da bo dostopna
tudi za hospitalizirane bolnike
Nakup kirurškega seta in opravljanje manjših, okuloplastičnih posegov
Pregledovalni ORL stol
Osnovna ORL enota za mizo in inštrumente
Otološki mikroskop
EMG naprava

7.8. LABORATORIJ
Kadri
Prostor
Čakalne dobe
in kakovost
storitve
Medicinske
naprave

-

Dodatno en laboratorijski tehnik
Specializacija ene uslužbenke za medicinsko biokemijo
Menjava dvojnega pulta s koritom na biokemiji
Ureditev prostora administracije z oknom za oddajo napotnic
Uvedba novih preiskav, kot na primer določanje koncentracije zdravil v krvi
in nadzor antikoagulantne terapije
Licenca za transfuzijo za sistem DATEC
Elektronska povezava z ZD Brežice za potrebe NMP
Hematološka analizatorja
Analizator za sedimentacijo
Hladilna centrifuga
Hladilnik za reagente na transfuziji
Inkubator gelskih kartic na transfuziji
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7.9. LEKARNA
Kadri

Prostor

Čakalne dobe
in kakovost
storitve

Medicinske
naprave

7.10.
Kadri

Prostor
Čakalne dobe
in kakovost
storitve
Medicinske
naprave

-

Ena uslužbenka prične s specializacijo iz klinične farmacije
Dodaten farmacevtski tehnik (prehod na dokazovanje avtentičnosti zdravil
za vsa zdravila)
- 3 dodatni farmacevti v primeru uveljavitve določila o brezšivni skrbi in
farmacevtski obravnavi bolnikov
- Namestitev temperaturnega senzorja v prostoru galenskega laboratorija
- Prehod na elektronsko naročanje za ves material,
- Naročanje zdravil in sanitetnega materiala za posameznega pacienta preko
črtne kode (spremljanje porabe na pacienta)
- Verifikacija bolnišnične lekarne
Več medpoklicnega sodelovanja pri zdravstveni obravnavi bolnikov – zdravnik in
farmacevt se skupaj odločita za terapijo:
- iskanje očitnih terapevtskih inkopatibilnosti,
- iskanje zdravil, za katera vemo, da je bolnik zanje preobčutljiv,
- čas aplikacije zdravil in število dnevnih odmerkov ter čas aplikacije glede na
obroke in ostala zdravila,
- pravilnost načina aplikacije,
- pregled predpisanih zdravil in odmerkov,
- preverjanje zaradi različnih zaščitenih imen zdravilne učinkovine, da ne
pride do podvajanja terapije,
- spremljanje bolnikovega odziva na terapijo,
- pregled terapije glede na alergije, interakcije ob specifičnih stanjih
pacientov (ledvična in jetrna funkcija,, nosečnost, dojenje …),
- pregled terapije glede na stroškovno učinkovitost.
Klinični farmacevt v timu bo tudi:
- pripravljal objektivne informacije o zdravilu (medsebojno delovanje zdravil,
stranski učinki, racionalna poraba),
- spremljanje in nadziranje porabe zdravil,
- konziliarna dejavnost za zdravnike in medicinske sestre.
- /

FIZIOTERAPIJA
-

Zaposlitev dodatno najmanj dveh fizioterapevtk
Specializacija ene fizioterapevtke za respiratorno fizioterapijo
Specializacija ene fizioterapevtke za bolnike s skoliozo
Še eno usposobiti za manualno limfno drenažo
Nadgradnja znanj za fizioterapijo na področju ortopedske medicine
Ureditev novih prostorov za fizioterapijo v objektu F – zagotovitev ločenih
prostorov za posamezne vrste terapij in ureditev skupnega vadbenega
prostora
Uvedba terapije za bolnike s skoliozo
Dodatna obravnava ortopedskih in drugih kirurških pacientov v hospitalu za
hitrejšo rehabilitacijo po operativnih posegih
Več respiratorne fizioterapije za hospitalizirane bolnike
Naprava za visokoenergetsko indukcijsko terapijo za fizioterapijo
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8. POVZETEK
Strateški plan SB Brežice za obdobje 2021 do 2026 nastaja v obdobju tretjega vala epidemije COVID
19. Tudi zaradi epidemije in izrednih razmer, ki so trajale tekom celega leta 2020 (z vrhuncem od oktobra
do konca januarja 2021), je bolnišnica znova potrdila nujnost obstoja in nadaljevanja razvoja. Glede na
navedeno nov strateški plan sledi Strategiji razvoja SB Brežice, ki je veljala do leta 2020.
Strateški načrt je sestavljen iz 5 glavnih ciljev ali skupin strateških ciljev:
1. Pacientom zagotavljati visoko raven pravočasnih, kakovostnih in raznovrstnih zdravstvenih
storitev in izboljševati njihovo zadovoljstvo.
2. Omogočiti ustrezno dostopnost in primerno kakovost zdravstvenih in ostalih storitev.
3. Ohraniti uravnoteženo in pregledno finančno poslovanje.
4. Izboljšati učinkovitost in kakovost delovanja SB Brežice.
5. Zagotoviti pogoje za uspešno poslovanje in razvoj SB Brežice z ustrezno informiranim,
usposobljenim in motiviranim kadrom.
Glavni/strateški cilji so razčlenjeni na 22 operativnih ciljev z načrtovanimi aktivnostmi za njihovo
deseganje, za katere je narejena tudi časovnica. V SB Brežice se zavedamo, da uspešnost strateškega
načrta temelji na kontinuiranem spremljanju realizacije in stanja posameznega strateškega cilja. V ta
namen bo SB Brežice izvajala nadzor nad izvajanjem ključnih projektov v okviru posameznih strategij.
Potek realizacije strateških ciljev se bo spremljal tudi preko letnega poslovnega poročila. V primeru
nedoseganja pričakovanih rezultatov bo SB Brežice izdelala analizo ter evalvacijo vzrokov in posledic.
Skladno z ugotovitvami analize ter evalvacije bo prilagodila posamezne aktivnosti.
Z uresničevanjem naštetih ciljev bolnišnica teži k uresničevanju poslanstva, ki mora sicer ostati del
slovenskega sistema javnega zdravstva in kot del tega sistema prispevati k čim boljšemu
zdravstvenemu stanju in kakovosti življenja prebivalstva v Posavju in širšem okolju, se ob tem hkrati
tehnološko in strokovno razvijati, skrbeti za varno in uporabnikom zdravstvenih storitev prijazno okolje,
skrbeti za prijazno in varno delovno okolje zaposlenih ter njihovo strokovno in osebnostno rast ter
povečati prepoznavnost bolnišnice v regionalnem in mednarodnem okolju kot družbeno odgovornega in
k uporabnikom zdravstvenih storitev usmerjenega subjekta.

Anica Hribar
DIREKTORICA
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