
                
 

M O J E  Z D R A V J E 
 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 

 
 
Številka 12, letnik 10 
 

NAGOVOR DIREKTORICE 
 
Spoštovani sodelavci. 
Leto se izteka. 
Z vidika bolnišnice lahko rečemo, da je bilo precej 
turbulentno. Slaba finančna situacija javnih 
zavodov na področju zdravstvene dejavnosti  ni 
obšla naše bolnišnice. Konec novembra je 
bolnišnica na podlagi Zakona o interventnih ukrepih 
za zagotovitev finančne stabilnosti javnih 
zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je RS, 
prejela 263.963 EUR pomoči in za 201.541 EUR 
odpisanih neplačanih obveznosti iz naslova 
amortizacije. Ker so dolgovi bolnišnice bistveno 
večji, ima bolnišnica do svojih dobaviteljev še 
vedno za 753.033 EUR zapadlih obveznosti, poleg 
tega pa za skoraj 0,5 mio EUR zapadlih obveznosti 
do zaposlenih (več kot 36.000 ur). Skupne zapadle 
obveznosti bolnišnice tako še vedno znašajo več 
kot 1,2 mio EUR. 
Na podlagi Zakona je vlada bolnišnici izdala sklep 
o uvedbi sanacije s 1. 12. 2017. S sklepom je 
naložila bolnišnici pripravo sanacijskega programa 
za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti na 
podlagi izhodišč in rokov za pripravo sanacijskih 
programov, ki jih bo pripravil sanacijski odbor pri 
ministrstvu. V ponedeljek, 11. 12. 2017, moramo 
strokovna direktorica, pomočnica direktorice za 
zdravstveno nego in poslovna direktorica, na 
sestanek v zvezi s pričetkom dela sanacijske 
uprave. 
Včeraj so nas obiskali predstavniki Ministrstva za 
zdravje. Ministrica se zaradi bolezni obiska ni 
udeležila. Sestanek je vodila državna sekretarka, 
Ana Medved. Na sestanku smo se pogovarjali o 
izvedbi nujnih investicij v bolnišnici – dokončanju 
centralne intenzivne terapije in radiološkega 

oddelka nad UC, ureditvi lekarne in nakupu nove 
CT naprave. Predstavniki so potrdili, da bodo v letu 
2018 bolnišnici zagotovljena sredstva za ureditev 
lekarne, za ostale investicije pa bodo potekali 
nadaljnji pogovori na MZ.  
Pogovarjali smo se tudi o likvidnostni situaciji 
bolnišnice, ki se z nakazilom državne pomoči ni 
bistveno izboljšala, o nujnem dvigu cen storitev, 
zaradi novih dodatnih obveznosti zdravstvenih 
zavodov v zvezi s stroški dela ter zviševanju 
materialnih stroškov, ter predlogu bolnišnice za 
dvig uteži ter dodatnih sredstvih za delovanje UC v 
okviru aneksa 1 k SD za 2017. Izvedeli smo, da si 
ministrstvo prizadeva, da bi se cene storitev 
ustrezno zvišale in da bodo bolnišnice za delo v 
urgentnih centrih v aneksu 1 k SD za 2017 prejele 
določena dodatna sredstva. Podpore k dvigu uteži 
v letu 2017 nismo prejeli, ravno tako ne zagotovila 
o pomoči pri reševanju likvidnostnih težav, saj 
predstavniki ministrstva pričakujejo, da bo 
navedena problematika obravnavana v okviru 
sanacije bolnišnice. V zvezi s povišanjem uteži in 
cenami storitev ministrstvo pripravlja nacionalno 
stroškovno analizo, ki bo podlaga za oblikovanje 
novih cen storitev in vrednosti uteži. 
Glede na navedeno lahko na koncu rečem, da bo 
tudi prihajajoče leto 2018 pestro. Na vseh področjih 
dela nas čakajo novi izzivi in nove naloge. 
Vsem se zahvaljujem za dosedanje sodelovanje in 
pričakujem, da bo tako tudi v prihajajočem letu. 
Želim vam lepe praznične dni, v letu 2018 pa 
zdravja, osebnega zadovoljstva in sreče. 
 Anica Hribar, direktorica 
 

VOŠČILO 
 

Spoštovane sodelavke in sodelavci. 
Iskreno se vam zahvaljujem za ves trud, 

ki ste ga vložili v naše delo, in skrb za strokovno in 
varno obravnavo naših pacientov. Hitro je minilo 
težko, naporno in nepredvidljivo leto. Res pa je 

tudi, da moramo biti na dosežene rezultate 
upravičeno ponosni. Predvsem me veseli, da je 
veliko več pohval, kot pritožb pacientov. To nam 

dokazuje, 
da delamo dobro in da smo na pravi poti. 

V prihajajočih prazničnih dneh vam želim veliko 
osebne sreče in zadovoljstva. Naj vam vsaj delno 

prosti dnevi prinesejo priložnost za oddih in 
okrepitev za delo v letu 2018! 

Tanja Cerjak, mag. zdr. nege, pomočnica 
direktorice za področje zdravstvene nege in 
oskrbe 
 

ŠTIRI LETA TRUDA POPLAČANA, 
MAMOGRAF JE V BREŽICAH 

 
Šest dobrodelnih koncertov, ena gledališka 
predstava, 4.400 prodanih vstopnic, dobrodelni 
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SMS-i, množica umetnikov, ki so se odpovedali 
honorarjem, donacije občin in podjetij ter ob tem še 
ogromno prostovoljnega dela, ki so ga člani društva 
Zdravje za Posavje opravili v minulih štirih letih, je 
bilo včeraj poplačanih s slovesno predajo 150.000 
evrov vrednega digitalnega mamografa. 
 

 
 
Društvo Zdravje za Posavje je z dobrodelnimi 
akcijami in donacijami za nakup mamografa zbralo 
okoli 120.000 evrov, preostanek do 150.000 evrov, 
kolikor je naprava stala, je zagotovila bolnišnica.  
Štiri leta po začetku dobrodelne akcije so v Splošni 
bolnišnici Brežice zdaj lahko zamenjali zastareli in 
dotrajani mamograf, s katerim bodo Posavke poslej 
deležne kakovostne obravnave pri zgodnjem 
odkrivanju bolezni dojk. »Hitrost odkritja raka 
pomeni razliko med zgodbo z žalostnim in zgodbo 
s srečnim koncem,« je na slovesni predaji, ki so jo 
včeraj pripravili na ginekološkem oddelku vidno 
ganjeno pripovedovala predsednica društva 
Zdravje za Posavje Diana Kosar, ki je z vseh strani 
prejemala čestitke za uspešno izpeljano akcijo, 
sama pa pri tem ni pozabila omeniti vloge drugih 
prizadevnih članov društva, pri čemer je še posebej 
izpostavila Roberta Sotlerja, ki ji je znal vliti upanje 
v trenutkih, ko je kazalo, da jim morda ne bo 
uspelo. »Hvala in nasvidenje pri naslednjih 
projektih,« je zaključila. 
Donacijo je v imenu brežiške bolnišnice 
prevzela Anica Hribar, ki je vodenje te osrednje 
posavske zdravstvene ustanove prevzela pred 
nekaj meseci. »Meni je pripadla čast, da temu 
projektu dodam le češnjo na torti, večino dela pa so 
opravili drugi,« je priznala in dodala, da delo z 
nakupom dragocenega aparata še ni končano. V 
bolnišnici si namreč želijo, da bi zdaj tudi v Brežice 
kar se da hitro pridobili preventivni program Dora, o 
čemer se bo vodstvo bolnišnice v naslednjem tednu 
med drugim pogovarjalo na sestanku s predstavniki 
ministrstva za  zdravje. Direktorica sicer upa, da bi 
se v program Dora lahko vključili že naslednje leto. 
 Vir: Dolenjski list 
 

OBNOVLJENA PORODNA SOBA 
 
V Splošni bolnišnici Brežice se lahko pohvalijo z 
obnovljeno porodno sobo. Dela so opravili s 

pomočjo donacije NLB v višini nekaj manj kot 9.600 
evrov, celotna obnova pa je stala 15.800 evrov. 
Podarjena sredstva so po besedah direktorice 
Anice Hribar skrbno in premišljeno investirali. 
 

 
 
Obnova porodne sobe je obsegala zamenjavo 
instalacije z medicinskimi plini in medicinskih 
kanalov, obnovo vodovodne in odtočne instalacije, 
položitev nove talne obloge in odstranitev stenskih 
ploščic ter pleskanje sten z zaščitno barvo. 
Zamenjali so tudi del pohištva in pripadajočo 
opremo. V prihodnosti pa si želijo nove porodne 
posteljice in nekaj omaric. 
 
Donacijo NLB je brežiška bolnišnica dobila v sklopu 
akcije Majhni koraki spreminjajo svet na bolje, ki že 
tretjo leto zapored pomaga slovenskim 
porodnišnicam. Kot je zapisala direktorica, je sedaj 
prostor, kjer bomo pomagali mamicam (in atijem) 
pri najlepšem dogodku. Takih dogodkov pa je več 
kot 500 na leto. Ob tem se je v imenu vseh 
uslužbencev bolnišnice in tudi bodočih staršev 
zahvalila donatorju. 
 Vir: Moje Posavje.si  
 

»DEKICE« 

 
Na OŠ Velika Dolina smo se v letošnjih jesenskih 
mesecih odločili za dobrodelen projekt. Zaposlene 
na OŠ Velika Dolina, tako iz vrtca kot iz šole, smo 
ob večerih pletle in kvačkale »dekice« in copatke za 
novorojenčke, ki bodo v mesecu decembru 
prikukali na svet v Splošni bolnišnici Brežice. Vse 
izdelke smo predstavile tudi na adventnem sejmu, 
ki smo ga imeli v avli šole 30. 11. 2017. Ob predaji 
desetih »dekic« je direktorica bolnišnice Anica 
Hribar poudarila, da je ponosna na butično 
bolnišnico, ki dobro deluje tudi zato, ker je osebje 
prijazno. Na naši šoli tudi stremimo k dobremu 
počutju vseh otrok in zaposlenih, posredno tudi 
staršev. Zato se bomo še kdaj odločili za kakšen 
podoben projekt. Ko bodo končane vse »dekice«, 
jih bomo še enkrat dostavili v porodnišnico.  
Vsem skupaj želimo prijetne praznike in vse lepo v 
letu 2018.  
 Mojca Bregar Goričar, ravnateljica OŠ Velika 
Dolina 
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Kolektiv ginekološko – porodnega oddelka SB 
Brežice se v imenu porodnic zahvaljuje OŠ Velika 
Dolina za to lepo gesto. 
 
»Dekice« so že v uporabi: 

 
 

 
 

 
 

MOLITEV »ZA ŽIVLJENJE« 
 

Na pobudo predstavnice zavoda Živ!m, Tine 
Čerin, bo v bolnišnični kapeli SB Brežice vsak 
četrtek od 9.00 do 10.00 ure dopoldne potekala 

molitev »za življenje«. Prvič bo molitev 
potekala dne 7.12.2017. 

Lepo vabljeni. 
Župnijski urad Brežice 

 

ZADOVOLJSTVO HOSPITALIZIRANIH 
PACIENTOV S STORITVAMI NA ODDELKU 

 
V obdobju april – junij 2017 so hospitalizirani 
pacienti izpolnjevali anketne vprašalnike o 
zadovoljstvu z našimi storitvami. Do 30.6.2017 je 
bilo vrnjenih 149 izpolnjenih vprašalnikov, od tega 
je bilo anketiranih 53 moških, 93 žensk, 3 niso bili 
opredeljeni. 
Število vrnjenih vprašalnikov po oddelkih:  

 kirurški oddelek: 78, 
 ginekološko-porodni oddelek: 20, 
 interni oddelek: 13, 
 pediatrični oddelek: 38. 

Največ pacientov, 104 oz. 71 %, se je na oddelku 
zdravilo od 0 do 3 dni.  
 
1. Vtis ob sprejemu v bolnišnico in odnos 
osebja ob sprejemu 
Zelo dober vtis ob sprejemu v bolnišnico je imelo 
114 bolnikov (77 %), še boljši vtis pa je pustil odnos 
osebja ob sprejemu na 122 anketirancev (82 %). 
Najboljši vtis ob sprejemu v bolnišnico so imeli 
pacienti na ginekološko-porodnem in otroškem 
oddelku, sledita kirurški in interni oddelek. Odnos 
osebja do sprejetih pacientov v bolnišnico je bil 
najboljši na ginekološko-porodnem oddelku, sledijo 
kirurški, otroški in interni  oddelek. 
2. Zadovoljstvo z bivanjem in osebjem v 
bolnišnici 
Ob bivanju v bolnišnici so bili pacienti z osebjem v 
povprečju zelo zadovoljni (ocena 4,8 na lestvici od 
1-5). Hospitalizirani pacienti so bili najbolj 
zadovoljni z ostalimi, medicinskimi sestrami in 
bolniškimi strežnicami, sledijo vratarji, laboratorijski 
inženirji, administrativno osebje, zdravniki, 
radiološki inženirji in fizioterapevti. 
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3. Varovanje zasebnosti 
V večini so bili pacienti mnenja, da je bila njihova 
zasebnost na oddelku varovana (91 %), ta je bila 
najbolj varovana na ginekološko-porodnem 
oddelku, sledijo otroški, kirurški in interni oddelek. 
4. Izraz na obrazih osebja 
Pacienti so se srečevali v glavnem z nasmejanimi 
obrazi osebja (64 %), največ nasmejanega osebja 
so srečali na ginekološko-porodnem oddelku, nato 
na kirurškem, otroškem in internem oddelku. 
5. Zadovoljstvo z zdravljenjem v bolnišnici 
Z zdravljenjem so bili anketirani pacienti večinoma 
(81 %) zelo zadovoljni. Najbolj so bili z zdravljenjem 
zadovoljni pacienti na ginekološko-porodnem 
oddelku, sledijo kirurški, interni oddelek in otroški 
oddelek. 
6. Zadovoljstvo s kakovostjo prehrane  
S kakovostjo prehrane so bili pacienti načeloma 
zadovoljni (4,4 na lestvici od 1-5), najbolj zadovoljni 
so bili s časom serviranja obrokov, sledijo količina, 
temperatura, kakovost postrežbe, raznolikost in 
okus. Na splošno so bili s hrano najbolj zadovoljni 
pacienti na ginekološko-porodnem oddelku, sledijo 
interni, kirurški in otroški oddelek. 
7. Zadovoljstvo s čistočo opreme in prostorov 
S čistočo opreme in prostorov so bili pacienti zelo 
zadovoljni (79 %). Najbolj so bili s čistočo zadovoljni 
pacienti na kirurškem oddelku, sledijo mu 
ginekološko-porodni, otroški in interni oddelek.  
8. Zadovoljstvo z osebno urejenostjo 
zaposlenih 
Osebno urejenost zaposlenih so anketirani pacienti 
ocenili z oceno 4,9 (88 % vseh anketiranih). 
Najbolje so jo ocenili na otroškem, ginekološko-
porodnem in kirurškem oddelku, sledi interni 
oddelek. 
9. Zadovoljstvo z urnikom obiskov 
Z urnikom obiskov je bila večina anketirancev zelo 
zadovoljnih (68 %), najbolj zadovoljni so bili pacienti 
na otroškem oddelku in kirurškem oddelku, sledita 
interni in ginekološko-porodni oddelek.   
10. Možnost stika s svojci 
Možnost stika s svojci je imela večina anketirancev  
(139 oziroma 93 %). 
 
Pohvale: 
 
1) Kirurški oddelek: 
 Vse oddelčne sestre in zdravniki so res super – 

odlični. 
 Strežnice imajo veliko površino, a je vseeno 

čisto. 
 Še enkrat: lepa hvala mojemu operaterju za 

fantastičen poseg in seveda vsej njegovi ekipi 
kakor tudi vsemu osebju na oddelku. Bilo mi je 
kot doma, kjer se običajno najbolje počutimo. 

 Imate zelo dobro osebje. 
 Celotno osebje bolnišnice je prijazno, še 

posebej pa sestre, s katerimi sem imel največ 
stika. 

 Pozitivni stiki z osebjem so pol zdravja. 
 Ostanite še naprej tako dobri, kot ste sedaj. 
 Vse v vsemu: odlična bolnišnica. 
2) Ginekološko-porodni oddelek: 
 V času bivanja v porodnišnici sem bila zelo 

zadovoljna z vso oskrbo. 

 Osebje na ginekološkem oddelku ima resnično 
čut do človeka, bolnika ali porodnice. 
Prisluhnejo našim težavam in jih takoj rešijo. 
Hvala vsem, ki ste mi pomagali, ko sem to 
potrebovala. Posebna pohvala dr. Vukmanič 
Pohar in sestri Karmen. 

3) Interni oddelek: 
 Hvala. Nadaljujte s prizadevanji v korist 

pacientom. 
 Pred leti nisem doživljala tako pozitivnega 

odnosa do pacienta. Sedaj nimam pripomb, 
ampak samo pohvale. 

4) Otroški oddelek: 
 Maksimalno zadovoljna. 
 Vse je tako, kot mora biti. 

 
Pritožbe oziroma pripombe: 
 
1) Kirurški oddelek: 
 Ustanovitelj naj obnovi prostore in opremo 

(postelje, nočne omarice). 
 Hrana je enolična – še posebej kašasta. 
 Vročina – ni klimatske naprave. 
 Prostorska stiska: v sobi za 4 nas je bilo 6. 
2) Interni oddelek: 
 Slabi WC-ji. Osebje je super, prostori pa 

katastrofa. 
 Želim si, da bi bili pacienti ločeni: pokretni 

pacienti v eni sobi, nepokretni pa v drugi sobi. 
 Zdravniki niso prisotni za informacije. 
 Ni pižam. 
3) Otroški oddelek: 
 Zdravniki morajo govoriti slovensko. 
 

ZAHVALA IN POHVALA OSEBJU SB 
BREŽICE 

 
Spoštovano vodstvo bolnišnice. 
Sem Ema Marks iz Pirana, sedaj začasno živeča v 
Škocjanu. 
Bila sem težka rakava bolnica, zdaj pa me pestijo 
druge starostne bolezni. K vam hodim na razna 
slikanja. Moram vam povedati – kot stara 73 let – 
da imate odličen, prijazen kader. Vse iskrene 
pohvale vsem: od sprejemne pisarne, medicinskih 
sester do zdravnikov. Posebej pa izstopa Sonja 
Arnšek, dr. med., spec. radiologije. Ta ista gospa 
doktor je »terapija in perla prijaznosti« v vaši 
bolnišnici. Še posebej ji hvala, ker je takšna do nas 
starejših. 
Odličen delovni sistem čakalnih dob. 
Vse čestitke vsem v vaši in naši bolnišnici. 
 Ema Marks 
 

»HEROJI FURAJO V PIŽAMAH« ZA MANJ 
PITJA ALKOHOLA IN VARNO VOŽNJO 

 
V mesecu decembru se zgodi največ prometnih 
nesreč. Vsaka tretja prometna nesreča se kot 
posledica vožnje pod vplivom alkohola konča s 
smrtnim izidom. Od teh, vsako tretjo povzroči 
mladostnik. Zato iniciativa »Heroji furajo v 
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pižamah« širšo slovensko javnost ozavešča o 
nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola in išče 
rešitve za zmanjševanje prometnih nesreč zaradi 
pitja alkohola. Iniciativo podpirajo tudi na 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). 
Vse udeležence v prometu pozivajo, da pred in med 
vožnjo ne uživajo alkoholih pijač, prepovedanih 
drog in drugih psihoaktivnih snovi, da upoštevajo 
dejstvo, da alkohol v organizmu ostane več ur po 
zaužitju, odvisno od količine zaužite pijače, ter da 
tudi kot pešci in kolesarji v prometu ravnajo trezno 
in odgovorno. V primeru uživanja alkoholnih pijač 
pa pozivajo, da poskrbijo za varen prevoz domov in 
s tem zagotavljajo varnost sebi in ostalim 
udeležencem prometa.  
»Vsak deseti prebivalec v Sloveniji pije alkohol 
čezmerno, zaradi razlogov, ki jih pripišemo 
izključno alkoholu, pa je v bolnišnice vsak dan na 
novo sprejetih deset oseb. Večina mladostnikov je 
alkohol že poskusila, 30 % 15-letnikov je bilo v 
življenju že vsaj dvakrat opitih, 14 % pa jih alkohol 
pije vsak teden, s čimer presegamo mednarodno 
povprečje. Poleg vpliva na zdravje, škodljivo pitje 
alkohola vpliva tudi na naše odnose, delo, družino, 
na naše kognitivne sposobnosti, kakor tudi na naše 
vedenje v prometu«, je povedala Dr. Maja Roškar z 
NIJZ. In dodala, da se »na NIJZ pridružujejo 
smernicam Svetovne zdravstvene organizacije, ki 
ukrepe s področja zmanjševanja vožnje pod 
vplivom alkohola uvršajo med najučinkovitejše 
ukrepe alkoholne politike, zato smo k projektu 
Heroji furajo v pižamah pristopili.«. 
V zadnjem mesecu so strokovnjaki NIJZ v okviru 
iniciative »Heroji furajo v pižamah« v treh 
slovenskih mestih (Idriji, Slovenskih Konjicah in 
Brežicah) sodelovali na posvetih in delavnicah, kjer 
so se mladi, strokovnjaki s področja zdravja in 
prometne varnosti ter predstavniki lokalne 
skupnosti, pogovarjali o možnostih izboljšav na 
področju prometne varnosti mladih ter tudi o 
možnostih za zmanjševanje pitja alkohola med 
mladimi.   
 Vir: NIJZ 
 

 Z DEMENCO POD SKUPNO STREHO 

 
Demenca predstavlja vedno večji zdravstveni, 
socialni in ekonomski problem. S staranjem 
prebivalstva se v prihodnje pričakuje porast obolelih 
za demenco, zato so na Nacionalnem inštitutu za 
javno zdravje (NIJZ) izdali delovni zvezek Z 
demenco pod skupno streho za pomoč pri oskrbi 
oseb z demenco. 
Publikacija je nastala v čezmejnem projektu 
Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na 
čezmejnem območju - Demenca aCROsSLO, ki je 
sofinanciran iz čezmejnega programa INTERREG 
V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.  

Svojci oseb z demenco, ki so bodisi v domačem 
okolju oziroma so vključeni v institucionalno 
varstvo, se s svojimi obolelimi sorodniki dnevno 
srečujejo in pogosto ne vedo, kako bi lahko 
prispevali k boljšem počutju svojega družinskega 
člana. Za potrebe kakovostno preživetih skupnih ur 
smo za svojce oblikovali delovni zvezek v smislu 
priročnika za izvajanje ustreznih spominskih in 
miselnih vaj z namenom urjenja, spodbujanja in 
ohranjanja mentalne vitalnosti oziroma spominskih 
funkcij posameznika. Delovni zvezek omogoča 
kakovostno preživljanje skupnih ur, z njim se bo 
dopolnila življenjska zgodba osebe z demenco. 
Delovni zvezek je dostopen kot e-gradivo na 
naslednji povezavi:  
http://demenca.eu/wp-
content/uploads/2017/10/delovni-zvezek-
demenca_final.pdf 
V prvem delu delovnega zvezka oseba z demenco 
predstavi sebe in pomembne časovne mejnike v 
svojem življenju. V nadaljevanju je z vajami mogoče 
ponoviti abecedo, črke in pisanje. Knjižica omogoča 
izvajanje aktivnosti za povečanje kakovosti 
pozornosti in koncentracije, odnosov in 
komunikacije, spomina in organizacijskih 
spretnosti. S pomočjo priloženih besedil pesmi pa 
se lahko tudi prepeva, kar pripomore k izboljšanju 
počutja vseh sodelujočih. 
 
Kaj je demenca? 
Demenca je sindrom - skupek pojavov 
(simptomov), ki so posledica bolezni možganov in 
zmanjšuje miselne sposobnosti. Najpogosteje so to 
motnje spomina in orientacije, spremembe 
razpoloženja in vedenja, težave pri pisanju in 
govorjenju ter zmedenost in depresija. Če se vzrok 
demence odkrije pravočasno, pri obolelih lahko 
upočasnimo razvoj simptomov in s pravilnim 
pristopom zagotovimo boljšo kvaliteto življenja.  
Več informacij o demenci in projektu Demenca 
aCROsSLO je na voljo na spletni strani projekta 
www.demenca.eu. 
 Vir: NIJZ 
 

KAL IN MRZLICA 

 
Ker je izlet do kralja Matjaža terjal velik napor in 
smo rabile kar nekaj časa za počitek, smo se 
odločile, da se novembra odpravimo na izlet po 
zasavskih hribih. Z vlakom smo se odpeljale do 
Hrastnika, ki je bil izhodišče za izlet na Kal. Da 
nismo preveč hodile po asfaltu, smo si pomagale z 
lokalnim avtobusom. Vreme je bilo čudovito 
jesensko, zato so bili tudi razgledi čudoviti više, ko 
smo se vzpenjale. »Kot bi mignil«, smo prišle do 
koče na Kalu. Prijazen oskrbnik je tudi malemu psu 
dovolil v kočo. Spile smo čaj z vejico, probale nove 
recepte za kekse in se odpravile proti Mrzlici. Višje, 
kot smo prihajali, bolj je pihal veter. Razgledi pa 
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celo pot čudoviti. Tudi koča na Mrzlici ima 
prijaznega oskrbnika, saj je tudi tu mali pes smel v 
kočo. Malica kot po navadi bogata s kalorijami, 
vitamini, minerali in vsem ostalim, je čudovito 
teknila. Še skok na vrh, nato pa na pot proti 
Trbovljam in vlaku, ki nas je odpeljal domov.  
Se vidimo. 

 Mija Novak 
 

 
 

URNIK POHODOV 

 
Na zadnji pohod v tem letu se bomo odpravili 
na Cirnik. Dobimo se v soboto, 9.12.2017 ob 8. 

uri na starem mestu.  
Za jeger klobaso in ogenj bo poskrbljeno, 

ostalo pa po osebnem navdihu. 
Skupne hoje bo za cca 6 ur, tako bo še čas za 

priprave na večerno novoletno zabavo. 
Zaradi nabave jeger klobas, prosimo, da 

potrdite udeležbe pri Miji Novak.  
Se vidimo.  

 
SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

 
 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
 Urška BELAK (zdravnik – pripravnik), 
 Ana TOMAŽIN (zdravnik – pripravnik), 

 Nika TOMAŽIN (zdravnik – pripravnik), 
 Mateja GRADEČAK. 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
 Lidija ZALOKAR (pripravnik), 
 Suzana ŠVAJGER (pripravnik), 
 Tadeja LJUBEŠEK, 
 Tjaša KRIŠTOFIČ (pripravnik), 
 Franc UMEK (javna dela). 
 
Število delavcev na dan 30. 11. 2017 je bilo 351, od 
tega 4 pripravniki zdravniki, 2 pripravnika tehnika 
zdravstvene nege in 3 udeleženci javnih del. 
 
Število delavcev iz ur za mesec oktober 2017 je 
znašalo 334,9, od tega iz rednega dela 326,45, 
5,95 iz pripravnikov in 2,5 javnih del.  
 

***Specialistični izpit*** 
 

Dne 29.11.2017 je JANA OROŽEN, dr. med. 
postala zdravnik specialist splošne kirurgije. 

 
ČESTITAMO! 

 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

 1. december – Svetovni dan boja proti aidsu, 
 3. december – Mednarodni dan invalidov, 
 5. december – Svetovni dan prostovoljcev, 
 10. december – Mednarodni dan človekovih 

pravic. 
 

VABILO K SODELOVANJU 
 
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!  

 
 

Čas, ko zvezda se utrne, 
stare vse poti zagrne, 

nove, z upi tlakovane, vir so sreče nasmejane. 
Čim več nasmejanih dni v letu 2018 vam 

želimo. 
 


