MOJE ZDRAVJE
Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

Številka 11, letnik 10
MILENA STRAŠEK, dr. med., spec. internist
- OKTOBRSKA NAGRAJENKA OBČINE
BREŽICE ZA LETO 2017
Letošnja oktobrska nagrajenka je tudi naša
zdravnica, dr. Straškova. Ponosni smo, da je
naša sodelavka prejemnica najvišjega
priznanja Občine Brežice.

kardiologije,
hemodinamskega
monitoringa,
kardiološke ehokardiografije in kakovosti v
zdravstvu. Sodelovala je tudi pri številnih študijah in
raziskavah zdravil.
Milena Strašek je z uspešnim strokovnim delom
pustila viden pečat pri opravljanju nalog
predstojnice internega oddelka Splošne bolnišnice
Brežice v času od 2008 do 2010. Svoje uspešno
delovanje je nadaljevala na odgovornem položaju
strokovne direktorice Splošne bolnišnice Brežice v
letih od 2011 do 2014. Poklicno uspešnost je
nadgradila s strokovnim vodenjem Društva za
zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnice Posavja,
kjer so ji zaupane naloge strokovne vodje,
podpredsednice in članice upravnega odbora
društva. Milena Strašek tako že osemnajst let
predano skrbi za strokovni razvoj in delovanje
Društva za zdravje srca in ožilja, podružnice
Posavje predvsem z oblikovanjem bogatega
strokovnega dogajanja v društvu z organizacijo
predavanj, delavnic, pohodov, predstavitev, izdajo
zgibank in brošur. S promocijo društva in društvenih
aktivnosti Milena Strašek uresničuje cilj društva –
izvedbo zdravstveno izobraževalnih in vzgojnih
dejavnosti s področja bolezni srca in ožilja, ki
temeljijo na zdravem življenjskem slogu.
Milena Strašek svojo zahtevno poklicno pot bogati
s prostovoljnim delom v društvu in skrbjo za svoje
paciente, saj se njena skrb zanje ne konča s tem,
ko pacient zapusti bolnišnično oskrbo.
Občina Brežice, Kabinet župana

ČESTITAMO!

O POSLOVANJU BOLNIŠNICE IN
AKTIVNOSTIH DO KONCA LETA
Spoštovani sodelavci,
OKTOBRSKA NAGRADA OBČINE BREŽICE ZA
LETO 2017
MILENA STRAŠEK, dr. med., spec. internist – za
dolgoletno predano in strokovno delo na
področju promocije zdravja v občini in v
Posavju.
Milena Strašek, po izobrazbi zdravnica, specialistka
splošne interne medicine, je vse od zaključka
izobraževanja zaposlena na področju javnega
zdravstva. Po prvi zaposlitvi v Zdravstvenem domu
Novo mesto je svojo poklicno pot nadaljevala v
Splošni bolnišnici Brežice, kjer še danes predano
izpolnjuje svoje poslanstvo. Poklicna pot Milene
Strašek je tesno prepletena s stalnim strokovnim
izpopolnjevanjem s področja preventive bolezni
srca in ožilja, hipertenzije, interne medicine,

19. 9. je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o
interventnih ukrepih za zagotovitev finančne
stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija (Ur. l. RS. Št.
54/17). Zakon je določil naslednja ukrepa:
1. Enkratni ukrepi za finančno sanacijo poslovanja
JZ,
2. sanacija JZ.
1. Med enkratne ukrepe sodijo:
-

-

Zagotavljanje sredstev države za pokrivanje
presežkov odhodkov nad prihodki (v
nadaljevanju izgub) JZ iz preteklih let.
Odpis neplačanih terjatev MZ iz naslova
združevanja amortizacije.
Spremembe plačilnih rokov za JZ.

O pokrivanju izgub iz preteklih let, na podlagi vloge
JZ, ki jo predhodno potrdi svet zavoda in vsebuje
vse zahtevane priloge, odloči na predlog MZ vlada.
V primeru odobritve lahko JZ pridobi sredstva z
izvršitvijo enkratnega transferja v višini 80% stanja
izgub iz preteklih let na dan 31. 12. 2016.
Na podlagi zakona lahko JZ tako dobljena sredstva
porabi za:
- Plačilo zapadlih neplačanih obveznosti do
dobaviteljev in za opravljene storitve.
- Plačilo posojil v okviru enotnega zakladniškega
računa države in komercialnih bank najetih za
financiranje tekoče likvidnosti.
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2. Sanacija JZ:
V JZ, ki na dan 31. 12. 2016 izkazujejo izgubo,
Vlada s sklepom uvede sanacijo in naloži, da JZ
pripravijo sanacijske programe za zagotovitev
poslovne in plačilne stabilnosti, ki jih obravnavajo
sveti zavodov in na predlog sanacijskega odbora (ki
ga sestavlja 7 članov in ga imenuje minister), potrdi
minister.
V JZ, v katerih se uvede sanacija, vodstva JZ za
čas sanacije opravljajo delo kot sanacijska uprava.
Sanacijsko upravo v naši bolnišnici bodo sestavljali
direktorica, strokovna direktorica in pomočnica
direktorice.

4.

Minister na predlog sanacijskega odbora krivdno
razreši sanacijsko upravo ali posameznega člana,
če:
- Ne pripravi sanacijskega programa.
- Minister na predlog sanacijskega odbora 2x
zavrne potrditev san. programa.
- Ne izvaja ukrepov po terminskem načrtu iz san.
programa.
- Uporabi sredstva v nasprotju s tem zakonom.
Aktivnosti SB Brežice:
1. Pripravljena in oddana je vloga na ministrstvo
za dodelitev enkratne finančne pomoči, ki jo je
predhodno obravnaval in potrdil svet zavoda z
vsemi zahtevanimi prilogami. Izdelana je bila
revizija poslovanja zavoda za leto 2016, v kateri
ni bilo ugotovljenih nepravilnosti v poslovanju.
V skladu z določili zakona je bolnišnica lahko
zaprosila MZ za 263.963 EUR pomoči.
Odgovora še nismo prejeli.
2. Na svetu zavoda je bilo obravnavano
računovodsko poročilo bolnišnice za obdobje
januar - avgust 2017. Iz izkaza prihodkov in
odhodkov je razvidno, da nismo uspeli doseči
izravnanega finančnega izida poslovanja.
Presežek odhodkov nad prihodki v tem
obdobju znaša 229.056 EUR.
Iz poročila je razvidno, da se plačilna
sposobnost bolnišnice slabša, zavod je svoje
obveznosti poravnaval povprečno v 80. dneh
(zakonsko bi jih moral v 30. dneh, po novem pa
jih bo moral v 60. dneh). V letu 2016 je bila

5.

6.

plačilna sposobnost 72 dni, v 2015 – 74 dni, v
2014 – 60 dni, v 2013 – 48 dni, v 2012 – 33 dni.
Zapadle obveznosti na dan 31. 8. so znašale
1,5 mio EUR, od tega zapadle več kot 120
dni v višini 491.000 EUR.
Na dan 31. 8. je evidentiranih in ne
obračunanih
ur
iz
prerazporejenega
delovnega časa za vse uslužbence 36.374 ur.
Septembra so bili podpisani aneksi k
pogodbam z uslužbenci na podlagi Aneksa h
Kolektivni pogodbi za zaposlene v
zdravstveni negi in Aneksa h Kolektivni
pogodbi za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva Slovenije (Ur. l. RS, št.
46/17), pred tem pa izpeljan postopek za
spremembo Pravilnika o sistemizaciji delovnih
mest. Pri septembrski plači so delavci prejeli
tudi poračun plače od 1. 7. 2017 dalje. Dodatni
stroški za plače na podlagi tega aneksa za
bolnišnico znašajo mesečno okoli 15.000 EUR,
na letni ravni pa se bodo stroški za plače na tej
podlagi povečali za 180.000 EUR. Bolnišnica
s potrebnimi sredstvi za povišanje plač ne
razpolaga, na kar smo opozorili našega
ustanovitelja. Na račun teh dodatnih stroškov
se bo razkorak med prihodki in odhodki
bolnišnice dodatno povečal.
Septembra in oktobra so bile podpisane nove
pogodbe z zdravniki na podlagi Aneksa k
posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe
za zdravnike in zobozdravnike (Ur. l. RS, št.
16/17). Pred tem so bili izpeljani vsi potrebni
postopki za ugotavljanje upravičenosti uvrstitve
v nove nazive. Pri oktobrski plači bodo
zdravniki prejeli plače na podlagi novih pogodb,
za kar bo bolnišnica mesečno povečala stroške
za okoli 13.500 EUR, kar na letni ravni pomeni
dodatne stroške v višini 162.000 EUR.
Bolnišnica sredstev za povišanje plač nima, na
kar smo opozorili našega ustanovitelja. Tudi na
račun teh dodatnih stroškov se bo razkorak
med prihodki in odhodki bolnišnice dodatno
povečal.
V mesecu novembru bo sledilo preverjanje
upravičenosti delavcev do napredovanja v višje
plačne razrede. Kolikšne dodatne stroške bodo
prinesla ta napredovanja, bo znano v mesecu
decembru.
V upravi so sodelavci izjemno veliko časa in
energije vlagali še v izpolnjevanje vedno novih
in novih zahtev ministrstva v zvezi z variabilnim
nagrajevanjem, pošiljanjem množice poročil,
kakor tudi pri izvedbi večjega števila nadzorov,
tako inšpekcijskih služb kakor ZZZS in drugih
zavarovalnic. Pri nadzorih so sodelovali tudi
administrativni
delavci
in
predstojniki
posameznih oddelkov ter vodje služb. Večje
nepravilnosti niso bile ugotovljene, v prihodnje
pa nas čaka nekaj potrebnih izboljšav v
postopkih
obravnave
pacientov
in
obračunavanju storitev.
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7. Večjih vlaganj v prostore bolnišnice v letošnjem
letu nismo pričeli, le tisto, kar se je izkazalo kot
najbolj pereče – tlaki na hodniku in sanitarije na
interni II ter ginekološkem oddelku. Iz doniranih
sredstev NLB se pričenja obnova porodne
sobe. Vsa ostala planirana sredstva v
finančnem načrtu za investicije, bodo
namenjena nakupu najnujnejše medicinske
opreme, za kar trenutno tečejo postopki
pridobivanja ponudb. Ob tem velja poudariti, da
so vsa sredstva za nakup predvidena iz
planiranih sredstev amortizacije, ki jih
zavod dobi preko cen storitev in iz sredstev
donacij. Le za nakup sterilizatorja, za katerega
postopek izbora dobavitelja je v zaključni fazi,
bomo del sredstev pridobili od ustanovitelja.
8. Prizadevamo si, da bi v Aneksu 1 k Splošnem
dogovoru za 2017 poleg povišanja cen storitev,
za kar si prizadevajo vse bolnišnice, pridobili
potrebna dodatna sredstva za povečano utež v
višini 571.000 EUR in dodatna sredstva za
delovanje UC v višini 577.000 EUR (do ureditve
sistemskega financiranja UC). Do sedaj nismo
uspeli zagotoviti nobenih dodatnih sredstev.
9. Stroški materiala in storitev se ne zmanjšujejo
in v obdobju 1-8 presegajo načrtovana sredstva
za te namene za 363.000 EUR. Do konca leta
se bo razkorak med načrtovanimi sredstvi in
porabo ob nespremenjenem tempu porabe
skoraj podvojil.
Zaključek:
1. Finančna pomoč, ki jo bomo morda pridobili od
države, bo za bolnišnico le majhen obliž. Z
dodeljeno pomočjo bomo lahko plačali po
podatkih na dan 31. 8. 2017 največ 18%
zapadlih terjatev. Iz navedenega sledi, da bo
bolnišnici ostalo za izplačilo okoli 1,25 mio EUR
neplačanih zapadlih terjatev.
2. Glede na povečano porabo sredstev za
material in storitve, predvsem pa zaradi
povečevanja potrebnih sredstev za plače, na
kar zavod nima nikakršnega vpliva, se
povečuje razkorak med planiranimi in
dejanskimi odhodki. V primeru, da ne bomo
pridobili sredstev za povečanje uteži in
delovanje UC in da se cene storitev ne bodo
povečale, bomo poslovno leto zaključili z okoli
0,8 mio EUR izgube.
3. Za nemoteno delovanje in oskrbo bolnikov
bomo do konca leta kupili nekaj najnujnejše
opreme. Razen donatorskih sredstev za nakup
mamografa in trenutnih aktivnosti zbiranja
donacij za nakup UZ za porodno – ginekološki
oddelek, nismo prejeli nobenih dodatnih
sredstev za te namene. Nakupi bodo
likvidnostno situacijo, ob nespremenjenem
financiranju bolnišnice, dodatno poslabšali,
vendar brez te opreme v nadaljevanju
kakovostnih storitev ni možno opravljati.
Bolnišnica ima evidentiranih za dobrih 7 mio
EUR osnovnih sredstev, od teh pa je za okoli

5,5 mio EUR osnovnih sredstev že
amortiziranih. Tudi ta podatek kaže, da so
posodobitve opreme nujne. Širjenje uličnih
govoric o tem, da je bolnišnica dobila za
delovanje UC dodatna sredstva v višini
380.000 EUR, ki naj bi jih sedaj porabili za
nakup naprav, bolnišnici niso v korist.
Ocenjujem, da vse zaposlene o dejanskem
finančnem stanju bolnišnice in sredstvih, ki
jih dodatno pridobimo iz drugih virov,
tekoče obveščam, zato me preseneča, da se
v okolje prenašajo informacije, ki nimajo
nikakršne realne podlage.
4. V drugi polovici novembra oz. začetku
decembra bomo pričeli pripravljati sanacijski
program. Določene organizacijske spremembe
bodo verjetno neizogibne.
5. Investicije bodo v naslednjih letih možne le ob
pridobitvi namenskih sredstev MZ, donatorjev
in podobno.
Na koncu naj se zahvalim vsem za kakovostno
oskrbo naših Posavcev. Še posebej se zahvaljujem
vsem, ki vlagate maksimalne napore, da bomo
realizirali pogodbeni program z ZZZS kakor tudi
enkratni dodatni program. Vsem, ki se trudite, da
opravljene storitve tudi ustrezno in pravilno
obračunamo. Vsem, ki se trudite za ustrezno
organizacijo dela v enotah in racionalno izrabo
delovnega časa. Vsem, ki ste pripravljeni opraviti
več dežurstev, kot bi jih po zakonu morali. Vsem, ki
se odzovete na klic vodij, ko je potrebno vskočiti v
delovni proces mimo mesečnega razporeda. Vsem,
ki so 100 in 1x izpolnjevali take in drugačne
obrazce, poročila, pripravljali povabila k oddaji
ponudb, pogodbe,…. Vsem, ki ste kontrolirali in
preverjali pravilnost obračunov, naročanja,….
Vsem, ki niste pustili zvoniti telefona v prazno in ste
odgovarjali in pomagali reševati težave in zadrege
naših uporabnikov, Vsem, ki ste vestno čistili, šivali,
kuhali,….
Še vedno sem mnenja, da je v slogi moč. Tu pa
imamo še nekaj manevrskega prostora.
Anica Hribar, direktorica

ZAHVALE OSEBJU SB BREŽICE
Pozdravljeni!
V ponedeljek, 4.9.2017, smo z rešilnim avtom
zaradi padca v vaš urgentni center pripeljali mojo
mamo Štefanijo Kerin. Ker je mama v stanju močne
napredovane demence in je bila zmedena in
prestrašena, sem jo spremljala jaz, hčerka. Že sam
sprejem v urgentnem centru je vreden pohvale,
saj je bil zelo profesionalen, ko pa sta mojo mamo
dve zelo prijazni gospe uslužbenki - žal ne vem
njunega imena, vendar bi se jima rada zahvalila za
njuno prijaznost - na postelji odpeljali v kirurško
ambulanto, sem bila še dodatno prijetno
presenečena. Sprejel jo je dr. Miha Tomše, ki je
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mojo mamo kljub njeni zmedenosti, temeljito
pregledal in jo poslal na dodatne preiskave. Ko sva
se vrnili z izvidi nazaj v kirurško ambulanto, jo je dr.
Tomše ponovno pregledal,si vzel čas in meni
razložil rezultate izvidov, za kar se mu toplo
zahvaljujem. Z dr. Andjievo sta se nato odločila, da
jo za en dan zadržijo na kirurškem oddelku, kjer sva
doživeli topel sprejem. S sestrami sem se
pogovorila o maminem stanju, prisluhnile so mi,
zato sem svojo dementno mamo z lažjim srcem
pustila na oddelku.
Zaradi vseh teh dogodkov bi se rada iskreno
zahvalila vsem, ki so kakorkoli bili v kontaktu z mojo
mamo: dr. Tomšetu, dr. Andjievi, dr Arnškovi,
gospema, ki sta na vozičku vozili mamo na
preiskave, sestri v kirurški ambulanti in vsem
sestram na kirurškem oddelku, ki so skrbele za
mamo. Vsem res velika, iskrena hvala!
Vodstvu pa bi rada sporočila, da imate res dober,
kvaliteten kader, ki ni samo profesionalen in
strokoven, ampak tudi srčen in topel, kar pa v
današnjem času velikokrat pogrešamo. Bodite
ponosni na njih!
S prijaznimi pozdravi,
Irena Kerin

Zelo sem hvaležna za vso nego in skrb, katero sem
doživela v SB Brežice.
Vsem zdravnikom, kateri so se trudili okrog mene,
videli moje bolečine in mi vedno vlivali upanje: »Saj
bo!« Jaz pa sem se po njihovem odhodu
spraševala, kdaj bo to.
Pa moje drage, zlate sestre – sestrice, kot sem jih
kar poimenovala. Hvaležna sem jim za vsak korak,
ki so ga storile zame, za vso njihovo potrpežljivost,
za njihov dragoceni čas, za njihovo prijaznost, voljo
in pogum, katerega so mi neprestano vlivale. Brez
njihove vzpodbude in pomoči ne bi dosegla tega,
kar sem sedaj: zopet nasmejana in polna upanja –
pozitivnega.
Hvala tudi dragim gospem, katere so vedno
poskrbele za mojo »uniformo« in za lepe in tako
čiste prostore, ter tudi njihove pozitivne besede.
Še enkrat hvala vsem!
Vaša pacientka Magda F.

Spoštovani!
Ta mesec sem večkrat potreboval vašo
zdravstveno pomoč, za kar se vam najlepše
zahvaljujem.
Ste enkratni in vam želim veliko uspehov pri
nadaljnjem delu.
S pozdravi.
Ivo K.

RAK PROSTATE
Z akcijo Movember do boljše ozaveščenosti
Tudi v letošnjem novembru bo potekala
preventivna akcija z imenom Movember, ki je
namenjena ozaveščanju o raku prostate. Po
podatkih nacionalnega registra raka za obdobje
2010 – 2014 v povprečju za rakom prostate umre
na leto 376 Slovencev, 1.480 pa jih vsako leto na
novo zboli. Ob koncu leta 2014 je imelo v državi
rak prostate 11.133 moških.
Rak prostate je najpogostejši rak pri moških v
Sloveniji in tudi v Evropi. Po podatkih na spletnih
straneh Onkološkega inštituta Ljubljana obolevnost
za rakom prostate pri nas in v svetu raste.
Nevarnostni dejavniki za nastanek bolezni so
starost, rasa in dednost. Petina bolnikov ima
družinsko obremenitev.
Medicinska stroka pojasnjuje, da rak prostate raste
počasi. Od nastanka bolezni do kliničnih znakov
mine od 9 do 17 let, do pojava oddaljenih zasevkov
pa nadaljnjih 5 do 7 let. Bolniki so pri začetni obliki
raka navadno brez težav. Težave z uriniranjem so
pri začetnih tumorjih praviloma posledica
povečanja prostate.
Natančna anamneza o bolnikovih težavah in klinični
pregled sta osnova diagnostike. Pri kliničnem
pregledu ima poseben pomen digitorektalni
pregled, ki je najpreprostejši in najcenejši
diagnostični pregled za odkrivanje raka prostate.
Zdravljenje bolnikov z lokalno omejenim rakom je
lahko kirurško (prostatektomija), z obsevanjem,
hormonsko ali s kombinacijo naštetih metod.
Zdravnik se lahko odloči tudi samo za spremljanje
bolnika in ukrepanje ob spremembah. Le
prostatektomija in obsevanje nudita možnost
ozdravitve. Zdravljenje bolnikov z razširjeno obliko
raka prostate pa je lahko hormonsko, s
kemoterapijo ali bisfosfonati.
Zdravnik Borut Gubina je ob najavi letošnjega
Movembra poudaril, da je diagnoza raka izrazita in
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odločilna prelomnica v življenju posameznika. Po
njegovih besedah takšen bolnik potrebuje pozorne
sogovornike, med katerimi je tudi zdravnik. Želja
bolnika je, da ga skozi celotno zdravljenje
obravnava vedno isti zdravnik.
Vir: Zib bilten št. 4483

PECA IN KRALJ MATJAŽ
Končno je iz kabineta Kralja Matjaža prišlo vabilo
za obisk. Počaščene in ponosne, da smo končno
povabljene, smo se odpravile na pot proti Črni na
Koroškem, kjer smo mimogrede spile kavo s Tino,
nato pa smo se odpeljale do doline Topla, ki je bila
izhodišče za naš izlet. Pot proti kralju je kar strma,
žal pa na nekaterih mestih kar malo zaraščena. Pot
do vrha je zahtevala kar veliko truda, znoja in nekaj
strahu, saj smo se na vrh odpravile po zelo zahtevni
poti. Malo prestrašene in utrujene smo brez večjih
težav prišle na vrh Pece. Vreme prijetno toplo,
razgled pa čudovit. Na severu Avstrija, na jugu pa
gozdovi macesna čudovitih jesenskih barv. Malica
je teknila, še bolj pa pomisel na kočo in pivo. V
veselem pričakovanju srečanja s kraljem smo se
podale do koče in piva, nato pa v votlino na obisk.
Obljubljena je donacija, o podrobnostih se še
pogajamo. Vas obvestim.
Se vidimo.
Mija Novak
Skratka bilo je lepo, mogoče za koga malce hudo,
kot vedno: nepozabno... z vremenom, kot iz
prospekta in z macesni, kot iz koledarja ha, ha,....
Hvala vodnici za zaupanje v naše plezalne
sposobnosti in nasvidenje do sobote, 11.11. 2017!
Do naslednjič pozabite na bolečine (če so bile?) in
se vidimo!
Mija Povše

URNIK POHODOV
Na novembrski pohod se bomo odpravili na
KAL in MRZLICO.
Tokrat se bomo do izhodišča peljali z vlakom.
Dobimo se v soboto, 11.11.2017 ob 7. uri na
železniški postaji Brežice (ali po voznem redu,
če vstopate v Krškem, Brestanici, Sevnici,…).
Naša končna postaja bo Hrastnik, nato pa pot
pod noge in veselo proti Kalu, ki je 985 m
visoko in moramo premagati 695 m višinske
razlike, za kar bomo porabili 3 ure hoje. Na
Kalu je koča. Pot bomo nadaljevali proti
Mrzlici, ki je visoka 1122 m.
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Časa za uživanje v razgledih in barviti jesenski
naravi (obeta se lep sončen dan) bomo imeli
dovolj, saj se vračamo proti domu z vlakom iz
Trbovelj ob 17. uri.
Naša vodnica bo Mija Novak – pri njej lahko
dobite tudi podrobnejše informacije o pohodu.
Vabljeni, da preživite soboto v prijetni družbi in
gibanju na svežem zraku – ne bo vam žal.
Glejte vremensko napoved. V slučaju slabega
vremena izlet odpade!

SMEH JE POL ZDRAVJA

















Tretji četrtek v novembru – Mednarodni dan
brez cigarete,
Tretji četrtek v novembru - Svetovni dan
ozaveščanja o razjeti zaradi pritiska,
Tretji petek v novembru – Dan slovenske
hrane,
8. november – Mednarodni dan radiologije,
10. november – Svetovni dan osveščanja o
nevroendokrinih tumorjih,
12. november – Svetovni dan pljučnice,
13. november – Svetovni dan osveščanja o
raku trebušne slinavke,
14. november – Svetovni dan bolnikov s
sladkorno boleznijo,
17. november – Svetovni dan prezgodaj rojenih
otrok,
18. november – Evropski dan antibiotikov,
18. november - Evropski dan za zaščito otrok
pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo,
19. november – Svetovni dan sanitarij,
20. november – Svetovni dan otroka,
21. november – Svetovni dan pozdrava,
25. november – Mednarodni dan boja proti
nasilju nad ženskami.

VABILO K SODELOVANJU

Vir: Spletna pošta

KADROVSKE SPREMEMBE

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

Sklenitev delovnega razmerja:
 Jelka ŽNIDERŠIČ (zdravnik – pripravnik),
 Renata PODPEČAN,
 Kristina REMIH,
 Natalija ŠENTJURC,
 Andreja JALOVEC.
Prenehanje delovnega razmerja:
 Jadranka SKURIĆ.
Število delavcev na dan 31.10.2017 je bilo 351, od
tega 2 pripravnika tehnika zdravstvene nege, 1
pripravnik farmacevtski tehnik, 1 pripravnik
fizioterapevt in 3 udeleženci javnih del.
Število delavcev iz ur za mesec september 2017 je
znašalo 332,12, od tega iz rednega dela 320,9 in
8,76 iz pripravnikov in 2,46 javnih del.

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK





November – Mesec preventive na področju
drog,
November - Mesec boja proti raku prostate,
Prvi teden novembra – Teden solidarnosti,
Tretja sreda v novembru – Svetovni dan
kronične obstruktivne pljučne bolezni,
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