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

  
Številka 5, letnik 10  

NAJEM KADROVSKEGA STANOVANJA 
 

Uslužbence Splošne bolnišnice Brežice 
obveščamo, da bo predvidoma s 1. junijem 

2017 prosto stanovanje na Slomškovi ulici 11 v 
Brežicah. 

Stanovanje je garsonjera, skupne površine 
31,32 m², ki ga sestavljajo: predsoba, soba, 
kuhinja z jedilnico, kopalnica s sanitarijami, 

shramba in klet. V souporabi pa so: stopnišče, 
predprostor in kolesarnica. 

Če ste zainteresirani za najem, vložite prošnjo 
na naslov Splošne bolnišnice Brežice. 

Dodatna pojasnila lahko dobite pri Jožetu 
Piltaver, tel.: 07 46 68 103. 

  
POROČILO 4. SESTANKA STALNE 
DELOVNE SKUPINE ZA SKZBZN 

 
Dne 20.4.2017 je v Ljubljani potekal sestanek 
Stalne delovne skupine za SKZBZN. Najprej smo 
šli skozi sklepe zapisnika prejšnjega sestanka in 
potrdili zapisnik. Sledil je prikaz podatkov 
kategorizacije zdravstvene nege in kadrov po 
posameznih ustanovah.  Pri prikazu KZN ni večjih 
odstopanj tako v drugih ustanovah kot v naši, 
največ imamo 3. kategorije ZN. Pri prikazu 
zaposlenih pa so bila večja odstopanja. Poročilo o 
zaposlenih v zdravstveni negi za bolnišnično 
dejavnost se je letos poročalo na novih obrazcih. Za 
našo ustanovo je bilo prikazanih skoraj za 100% 
več diplomiranih medicinskih sester kot prejšnja 
leta. Število DMS po letih: 2012: 33, 2013: 34, 
2014: 38, 2015: 37 in leta 2016: 75 DMS.  

Tudi pri SMS smo po tem načinu poročanja opazili 
znaten porast po letih, in sicer: 2014: 62, 2015: 66 
in leta 2016: 75 SMS. Tukaj so nas opozorili, da se 
za kategorizacijo zdravstvene nege šteje samo tisti 
kader, ki dela na hospitalnem delu oz. neposredno 
ob bolnikovi postelji. Tako smo dolžni poslati novo 
poročilo o kadrih do junija, v katerem moramo 
odšteti vse DMS in SMS, ki delajo v ambulantah, v 
urgentnem centru in v operacijskem bloku. 
Pomembno je, da se prikaže realno število 
zaposlenih v zdravstveni negi, ki delajo ob bolnikih 
na oddelkih, pri tem je potrebno upoštevati oz. 
odšteti MS, ki so zjutraj na oddelkih, potem pa 
delajo v ambulantah. Štejejo se namreč samo ure 
dela na oddelkih, ostalo pa se mora odšteti. Ti 
podatki bodo predstavljeni na RSKZN in 
posredovani na Ministrstvo za zdravje. V juniju 
bomo imeli ponovno sestanek in do takrat smo 
ustanove dolžne poslati nove popravljene podatke. 
Predstavljeni so bili podatki notranjih strokovnih 
nadzorov, kjer smo ena redkih ustanov, ki smo v 
letu 2016 opravili dva nadzora in enega že v 
letošnjem letu. Glede zunanjih nadzorov pa 
Ministrstvo še ni dalo odgovorov glede izvedbe in 
financiranja. Pri prenovi priročnika še ni bilo veliko 
narejenega. Zbirali so pripombe in izboljšave. Do 
naslednjega sestanka naj bi se skupina za prenovo 
priročnika sestala in pripravila osnutke. 
 Sonja Klakočar, DMS  
 

VAROVANJE IN RABA OSEBNIH 
PODATKOV 

 
Varovanje osebnih podatkov obsega 
organizacijske, tehnične, logično tehnične 
postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni 
podatki, preprečuje slučajno ali namerno 
nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova 
sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava 
podatkov, tako da se varujejo prostori, programska 
oprema, preprečuje nepooblaščen dostop, 
zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, 
izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov, 
omogoča revizijske sledi oziroma sledljivost. 
 
Nepooblaščene osebe tako ne smejo dostopati do 
informacijskega sistema in informacij, še posebej to 
velja za varovana območja, kot so čakalnice, 
hodniki, bolniške sobe, različne pisarne, območje 
računalniškega centra in komunikacijskega 
sistema. Fizični dostopi do različne opreme morajo 
biti vedno nadzirani (s strani nekoga od 
zaposlenih), vzdrževanje opreme smejo opravljati 
le pooblaščene osebe.  
 
Papirne dokumentacije, računalniških nosilcev 
podatkov z osebnimi podatki se ne sme puščati na 
mizah in drugih odprtih prostorih, kjer lahko vsak 
dobi vpogled v podatke. Pri odhodu z delovnega 
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mesta mora biti zaslon vedno prazen oz. zaklenjen, 
še posebej to velja za območja z visoko fluktuacijo 
pacientov. Odprt zaslon si lahko namreč hkrati 
ogleda več ljudi, vsebino zaslona je možno shraniti, 
posneti, fotografirati, sledljivost dostopa do osebnih 
podatkov je od tega trenutka praktično neizvedljiva.  
 
Gesla za dostop do informacijskih sistemov ne 
smejo biti vidna (listki pod tipkovnicami, pod 
zasloni, ipd.), saj s tem omogočimo enostavni 
dostop do podatkov. Gesla so strogo zaupna 
informacija, ki se jih ne sme posredovati drugim 
osebam, praviloma ne smejo biti sestavljena iz 
imen in priimkov uporabnika in družinskih članov, 
imena, oznake ali številke organizacije, 
zaporednega števila.  
 
Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi 
zavarovanju občutljivih podatkov med prenosom  
po telekomunikacijskih omrežjih (npr. preko 
elektronske pošte), zato morajo biti podatki 
ustrezno zavarovani z uporabo kriptografskih 
metod, tako, da je zagotovljena njihova 
neprepoznavnost med prenosom. Podatki se v tem 
primeru ustrezno stisnejo in šifrirajo z uporabo 
gesla, ki se ga nato ločeno pošlje prejemniku. 
 
Omeniti velja še sledljivost dostopov do podatkov, 
saj bolnišnični informacijski sistemi beležijo vpise, 
spremembe, izbrise, vpoglede do določenih 
podatkov. 
 
Kar se tiče rabe osebnih podatkov, imajo 
posamezniki temeljno pravico do zasebnosti in 
zaupnosti svojih zdravstvenih podatkov, prav tako 
imajo pravico do nadzora nad dostopom in 
razkritjem svojih zdravstvenih podatkov. V primeru 
razkritja osebnih podatkov, na katerega pacient ni 
pristal, moramo zdravstveni delavci upoštevati 
nujnost razkritja podatkov, ne smemo pa nikoli 
pozabiti na spremljajoče tveganje ob razkrivanju 
podatkov osebam, ki za to niso pooblaščene. 
 Marija Kosem, univ. dipl. ekon. 
 

BREZPLAČNI PREGLED USTNE VOTLINE 
 
Preko 500 zobozdravnikov v maju opravlja 
brezplačno pregledovanje ustne votline. 
 
V tem mesecu preko 500 zobozdravnikov opravlja 
brezplačne preglede ustne votline, da bi odkrili 
morebitne zgodnje maligne spremembe v ustni 
votlini in ozavestili prebivalstvo o raku ustne votline. 
Za rakom ustne votline lahko zboli vsak, pogostejši 
pa je pri moških, starejših od 40 let. Pri nas za to 
vrsto raka vsako leto umre okoli 50 bolnikov. 
 
Rak ustne votline se lahko pojavlja v različnih 
oblikah in lahko prizadene različne dele ustne 
votline. Lahko se pojavlja v obliki neboleče rane, ki 
se ne zaceli. Rdeč ali bel madež na sluznici se prav 
tako lahko spremeni v raka. Če se kakršnakoli rana 

v ustni votlini ne zaceli v roku treh tednov, je obisk 
pri zobozdravniku nujen, svetujejo organizatorji 
akcije brezplačnih pregledov, to so odbor za 
zobozdravstvo pri zbornici, klinični oddelek za 
maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana in 
center za ustne bolezni in parodontologijo 
stomatološke klinike. 
 
Poudarjajo, da lahko raka ustne votline pravočasno 
odkrijejo z rednimi pregledu ustne votline pri 
zobozdravniku. V primeru sumljive spremembe 
zobozdravnik odvzame košček tkiva za pregled. Če 
se rak odkrije zgodaj, so možnosti ozdravitve dosti 
večje. Večina bolnikov z rakom ustne votline 
namreč pride k zobozdravniku prepozno. 
 
Zobozdravnika je treba redno obiskovati, tudi če 
posameznik nima svojih zob in nosi protezo. To je 
še posebno pomembno za ljudi, ki kadijo in uživajo 
alkohol. Vsak lahko za svojo zdravo ustno votlino 
poskrbi tudi z dobro ustno higieno in 
vsakomesečnim samo pregledovanjem ustne 
votline pri ščetkanju. Ob preživljanju časa na soncu 
je nujno zaščititi tudi ustnice s kremo z zaščitnim 
faktorjem, treba se je pravilno in uravnoteženo 
prehranjevati s hrano, ki je bogata z vitamini A, C in 
E, ter prenehati oziroma vsaj zmanjšati kajenje in 
uživanje alkohola. 
 
Največ primerov raka ustne votline se povezuje s 
tobakom in alkoholom. Kajenje cigar, cigaret in pipe 
ter žvečenje tobaka močno pripomoreta k nastanku 
raka ustne votline, saj kadilci obolevajo med pet in 
sedemkrat pogosteje kot nekadilci. Če pa se tobak 
in alkohol uživata skupaj, je tveganje še toliko 
večje. Novejše študije povezujejo tudi nastanek 
raka ustne votline z okužbo z virusom HPV. 
 
Najpogosteje, kar v polovici primerov raka ustne 
votline, se rak pojavi na jeziku, še posebej na 
stranskih robovih in spodnji strani jezika. Prav tako 
je pogost na ustnem dnu, prostoru za zadnjim 
spodnjim kočnikom, na sluznici na zobnem 
grebenu, obrazni sluznici in na nebu. V ustnem 
žrelu pa so najpogostejše lokacije raka baza jezika, 
nebnice, mandlji in mehko nebo. 
 
Rak ustne votline je po pogostosti na osmem mestu 
v Sloveniji, letno odkrijejo okoli 250 novih bolnikov 
s to vrsto raka. Pojavnost tega raka narašča. 
 
Projekt Pravočasen pregled ustne votline vam 
lahko reši življenje so prvič organizirali leta 2014. 
Takrat je v projektu sodelovalo nad 250 
zobozdravnikov, ki so omogočili okoli 2000 
brezplačnih preventivnih pregledov ustne votline. 
Od pregledanih bolnikov je bilo 125 napotenih k 
specialistu, po podatkih kliničnega oddelka za 
maksilofacialno in oralno kirurgijo so med njimi 
odkrili štiri zgodnje maligne spremembe in so bili 
bolniki takoj operirani. 
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Posamezniki lahko za podrobnejše informacije 
o prijavi na brezplačne preglede ustne votline 
pokličejo vsak delovnik med 9. in 12. uro na 
telefonsko številko 01 30 72 100. Število mest je 
omejeno. 
 Vir: ZIB Bilten št. 4355 
 

DAROVANJE KRVOTVORNIH MATIČNIH 
CELIC 

 
Cilj kampanje Daj se na seznam je povečati 
število darovalcev. 
 
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in 
levkemijo je skupaj z Zavodom RS za transfuzijsko 
medicino začelo nacionalno kampanjo Daj se na 
seznam, ki spodbuja ljudi, zlasti mlade, naj se 
vpišejo v register nesorodnih darovalcev 
krvotvornih matičnih celic. Tako lahko pomagajo 
reševati življenja bolnikov z levkemijo in drugimi 
krvnimi raki. 
 
V Zavodu za transfuzijsko medicino ugotavljajo, da 
v Sloveniji vsako leto 120 bolnikov s krvnimi raki 
potrebuje presaditev krvotvornih matičnih celic. Če 
za presaditev ne dobijo ustreznega darovalca 
sorodstvenih vezi, v registru potencialnih 
darovalcev Slovenija donor, ki danes šteje 17.000 
posameznikov, poskušajo najti nesorodnega 
darovalca krvotvornih matičnih celic. 
 
Kampanjo so pripravili predvsem zato, da bi 
register povečali za 3000 novih potencialnih 
darovalcev in izboljšali ozaveščenost javnosti o 
darovanju krvotvornih matičnih celic. »Verjetno ne 
obstaja bolj enostaven način za reševanje življenja, 
kot je darovanje kostnega mozga, pravi predsednik 
združenja Jaka Cepec. 
 
S kampanjo nagovarjajo predvsem mlade. Pri tem 
računajo na pomoč študentov, da bi kot 
ambasadorji širili idejo darovanja ter pomagali 
organizirati akcijo vpisa v register na njihovih 
fakultetah. Pobudo so takoj podprli predstavniki 
študentov obeh medicinskih fakultet in v Študentski 
organizaciji Univerze v Ljubljani. Zelo pomembno 
vlogo pri širitvi registra potencialnih darovalcev že 
imajo in bodo v okviru kampanje dodatno okrepili v 
Društvu študentov medicine Maribor s svojim 
projektom Epruvetka. Po napovedih združenja bo k 
vpisu spodbujal tudi Rdeči križ Slovenije. 
 
Na seznam se tako lahko vpiše vsaka zdrava 
oseba, stara od 18 do 40 let. Vpisi potekajo na 
Zavodu za transfuzijsko medicino in v transfuzijskih 
centrih po Sloveniji ali na organiziranih skupinskih 
vpisih in krvodajalskih akcijah. Postopek je 
enostaven. Oddati je treba nekaj osebnih podatkov 
in bris ustne sluznice. S kampanjo se po besedah 
vodje registra Blanke Vidan-Jeras začenja tudi 

poenostavljen način vpisa v register in predvsem 
nov način vzorčenja, saj bris ustne zamenjuje 
jemanje vzorca venske krvi. 
 
Ujemanje dveh oseb v tkivnih znamenjih je sicer 
redko, zato sam vpis v register še ne pomeni, da bo 
vpisani tudi darovalec. V zadnjih 25 letih, odkar 
imamo register, je v Sloveniji darovalo 58 
prostovoljcev. 
 Vir: ZIB Bilten št. 4345 
 

14 NAJBOLJ PRIMERNIH ŽIVIL ZA 
HUJŠANJE 

 
Se tudi vi včasih sprašujete, ali je vaša izbira hrane 
za hujšanje v redu? Mogoče se vam dogaja, da ste 
spremenili prehrano v bolj »zdravo prehrano«, a ste 
ves čas lačni. Jeste več kot prej.  
Vse kalorije niso enake. Različna hrana se 
presnavlja preko različnih presnovnih poti v našem 
telesu. Hrana lahko zelo različno vpliva na občutek 
naše lakote / sitosti, hormone in na količino kalorij, 
ki jih »pokurimo«. 
Tukaj je 14 najbolj »prijaznih« ter učinkovitih živil, ki 
jih je smotrno uživati med hujšanjem in so podprte 
z znanostjo. 
 

1. Jajca 
Nekaj časa je veljalo, da jajca niso primerna za 
pogosto uživanje, saj vsebujejo veliko holesterola. 
Vendar so nove študije pokazale, da jajca nimajo 
škodljivega vpliva na raven holesterola v krvi in ne 
povzročajo srčnega infarkta. Še več: sodijo med 
najboljša živila, ki jih lahko jeste, če želite shujšati. 
Jajca vsebujejo veliko beljakovin, zdravih maščob 
in zagotavljajo daljši občutek sitosti ter vsebujejo 
zelo malo kalorij. Študija žensk s prekomerno 
telesno težo je pokazala, da so ženske ob uživanju 
jajc za zajtrk namesto žemljic ostale dalj časa site 
in so v naslednjih 36 urah tudi količinsko manj 
zaužile. 
Jajca so prav tako zelo bogata s hranili in vam lahko 
pomagajo zaužiti vsa hranila, ki jih potrebujete, ko 
ste na dieti. Skoraj vsa hranila najdemo v 
rumenjaku. 
 

2. Zelena listnata zelenjava 
Zelena listnata zelenjava ima številne dobre 
lastnosti, ki jo uvrščajo na seznam idealnih živil za 
hujšanje. Ta vrsta zelenjave vsebuje malo kalorij in 
ogljikovih hidratov, ampak zelo veliko vlaknin. 
Uživanje zelene listnate zelenjave je odličen način 
za povečanje velikosti vaših obrokov, brez 
povečanja kalorij. Številne študije kažejo, da vodi 
uživanje živil z nizko energijsko gostoto do uživanja 
manj kalorij na splošno. 
Zelena listnata zelenjava je tudi zelo hranljiva, 
vsebuje veliko vitaminov, mineralov in 
antioksidantov. Med drugim vsebuje tudi kalcij, ki 
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pomaga pri izgorevanju maščob, so pokazale 
nekatere študije. 
 

3. Losos 
Mastna riba, kot je losos, je zelo zdrava. Poleg tega 
vas bo nasitila za več ur z relativno malo kalorijami. 
Losos vsebuje visoko kakovostne beljakovine, 
zdrave maščobe in tudi druga pomembna hranila. 
Ribe in morski sadeži na splošno vsebujejo velike 
količine joda. Ta mineral je potreben za pravilno 
delovanje ščitnice. Ščitnica je izjemno pomemben 
organ za optimalno delovanje presnove. 
Losos je tudi zelo bogat z omega-3 maščobnimi 
kislinami, ki pripomorejo k zmanjšanju vnetja, za 
katerega je znano, da igra pomembno vlogo pri 
debelosti in večini presnovnih bolezni. 
Skuše, postrvi, sardine in druge vrste mastnih rib so 
prav tako odlična izbira. 
 

4. Križnice 
Križnice vključujejo brokoli, cvetačo, zelje in brstični 
ohrovt. 
Tako kot druge vrste zelenjave, vsebujejo veliko 
vlaknin in vas dobro nasitijo. Še več: ta vrsta 
zelenjave vsebuje tudi dostojno količino beljakovin. 
Količina beljakovin sicer ni tako visoka kot v živilih 
živalskega izvora ali stročnicah, vendar visoka v 
primerjavi z večino zelenjave. 
Zaradi kombinacije vlaknin in nizke energijske 
gostote so križnice popolna hrana za vključitev v 
vaše obroke, če želite shujšati. So tudi zelo 
hranljive in vsebujejo proti rakave snovi. 
 

5. Pusta govedina in piščančja prsa 
Čeprav je predelano meso res nezdravo in 
škodljivo, kažejo študije, da nepredelano rdeče 
meso ne poveča tveganja za razvoj bolezni srca in 
ožilja ali sladkorne bolezni. 
Meso je zelo primerna hrana pri izgubi teže, saj 
vsebuje veliko dobrih beljakovin. Beljakovine so 
hranilo, ki nas zelo dobro nasiti in nam pomaga pri 
izgorevanju od 80 do 100 več kalorij na dan. 
Če ste na dieti z malo ogljikovimi hidrati, potem 
lahko uživate tudi mastno meso. Če ste na dieti z 
zmerno ali visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov, je 
pusto meso boljša izbira za vas. 
 

6. Kuhan krompir 
Beli kuhan krompir vsebuje veliko hranilnih snovi. 
Vsebuje tudi veliko kalija, hranila, ki ga večina ljudi 
ne zaužije dovolj in ima pomembno vlogo pri 
nadzoru krvnega tlaka. 
Na lestvici, ki se imenuje indeks sitosti, je beli, 
kuhan krompir dosegel najvišji indeks od vseh 
testiranih živil.  
Nasvet: Ko je krompir kuhan, ga pustite nekaj časa, 
da se ohladi. Tako se bo tvorili veliko tako 
imenovanega odpornega škroba. To je vlakninam 
podobna snov, za katero je dokazano, da ima celo 

vrsto zdravstvenih koristi vključno z izgubo telesne 
teže. 
Sladki krompir, repa in druge korenovke so prav 
tako odlični. 
 

7. Fižol in stročnice 
Nekateri fižol in stročnice so lahko koristni za 
hujšanje. Sem sodijo leča, črni fižol, fižol v zrnju in 
nekatere druge. Ta živila vsebujejo veliko 
beljakovin in vlaknin – to sta hranili, ki znatno 
povečata občutek sitosti. Prav tako vsebujejo nekaj 
odpornega škroba. 
Glavna težava je, da ima veliko ljudi težave s 
stročnicami, zato je pomembno, da jih pravilno 
pripravimo. 
 

8. Juhe 
Nekatere študije so pokazale, da uživanje iste 
hrane v obliki juhe, namesto goste hrane, daje 
občutek večje sitosti in zato pojemo bistveno manj 
kalorij. 
 

9. Avokado 
Večina sadja vsebuje veliko ogljikovih hidratov, 
avokado je v nasprotju s tem poln zdravih maščob. 
Vsebuje še posebej veliko mono nenasičene 
oleinske kisline, ki jo najdemo v olivnem olju. 
Kljub veliki količini maščob vsebuje avokado tudi 
veliko vode in zato ni tako energijsko bogat. 
Avokado je odličen dodatek k solati, saj raziskave 
kažejo, da lahko maščobe v avokadu povečajo 
absorpcijo hranil iz zelenjave za 2,6 do 15-krat. 
Poleg tega vsebuje tudi veliko vlaknin in kalij. 
 

10. Oreščki 
Kljub temu, da vsebujejo oreščki veliko maščob, 
sami po sebi ne redijo. So odličen prigrizek, ki 
vsebuje uravnoteženo količino beljakovin, vlaknini 
in zdravih maščob. 
Uživanje oreščkov izboljša presnovo in celo 
pripomore k izgubi telesne teže. Ljudje, ki jedo 
oreščke, so po navadi bolj zdravi in vitkejši. 
Kljub temu ne pretiravajte z njimi, saj vsebujejo 
veliko kalorij. 
 

11. Polnomastni jogurt 
Jogurt vsebuje probiotične bakterije, ki pomagajo 
izboljšati delovanje črevesja. Zdravo črevesje 
pomagajo ščititi pred vnetjem in leptinsko 
odpornostjo, ki je glavni hormonski vzrok za 
debelost. 
Polnomastni jogurt pripomore k zmanjšanju 
tveganja za debelost in sladkorno bolezen tipa 2 
skozi daljše časovno obdobje. 
Nemasten jogurt je po navadi obogaten s 
sladkorjem. 
 

12. Nekatera polnozrnata žita 
Oves je poln beta-glukanov. To so topne vlaknine, 
ki povečajo sitost in izboljšajo presnovo. 
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Rjav in beli riž vsebuje znatne količine odpornega 
škroba. Še posebej, če pustimo, da se po kuhanju 
ohladi. 
 

13. Sadje 
Čeprav vsebuje sadje sladkor, ima nizko energijsko 
gostoto in dalj časa traja, da ga preževečimo. Poleg 
tega vlaknine v sadju preprečujejo »prehitro« 
absorpcijo in porast sladkorja v krvi. 
 

14. Grenivke 
Grenivka dokazano vpliva na zmanjšanje telesne 
teže in tudi na zmanjšanje insulinske rezistence. 
 Vir: Ars Pharmae 
 

KUM 
 
April. »Fit frajlice« vseh starosti in mali pes ki nima 
izbire, smo se na izlet odpravili na Kum čez 
Škratovo dolino, do katere se pride z vožnjo preko 
Save s »cicko«, ki je na pot privabila še mladega 
kavalirja. Z vlakom smo se pripeljali do Zidanega 
mosta, nato pa veselo peš naprej proti »cicki« in 
Škratovi dolini. Vožnja preko Save je res zanimiva 
dogodivščina, ki je bila vsem všeč, celo malemu 
psu, tako da smo se odločili, da se domov vrnemo 
po isti poti. Dolina skriva zanimivosti starih dni in 
zelo slikovito naravo. Vreme je bilo čudovito, družba 
veselo razpoložena in pripravljena za hojo, tako da 
smo osvojili vrh, ne da bi se pošteno utrudili. Malica 
kot iz sanj, za nameček vseh dobrot pa še domače 
kremne rezine, ki so specialiteta koče na vrhu 
Kuma. Veselo razpoloženi smo se odpravili proti 
dolini in med potjo kovali načrte za nove izlete.  
Se vidimo. 
Mija Novak 
 
Kum, Kum, le pogum, slišal sem od juga šum! 
Spet en nepozaben izlet v super družbi in z 
vremenom »po naročilu«. 

  
Čudovit razgled s »cicke« 

  
...Še nekaj »mlinskih« iz Škratove doline... 

  

  
...Popoldanski počitek: po dobri hrani in pijači smo 
si nabirali energijo za sestop pri Marijini cerkvici.... 
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Na koncu smo prihranili še nekaj moči za »cicko« 
in pot do postaje. Zahvaljujoč natančnemu 
»tajmingu« naše vodnice smo prišli ravno prav za 
kavico pred prihodom vlaka.... 
Lep pozdrav do naslednjega skupnega podviga!   
 Mija Povše 
 

URNIK POHODOV 
 
V soboto, 13.5.2017 potujemo na Veliko Kozje. 

Dobimo se ob 7. uri na železniški postaji. 
Peljemo se z vlakom do Zidanega mosta. Pot 

nas bo vodila do Gašperjeve koče, nato na vrh 
Velikega Kozjega. Za kosilo bomo na 

Lovrencu. Ker ima vlak odhod šele ob 17. uri, 
se bomo odločili, ali gremo še na Lisco. 

Domov se vrnemo okoli 18. ure. 
Lepo vabljeni. 

 
SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

  
 Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
 Raid AL DAGHISTANI (zdravnik specialist), 
 Janina HROVAT (zdravnik – pripravnik), 
 Urška ČEPIN (zdravnik – pripravnik), 
 Kristina REMIH (SMS – pripravnik), 
 Bogdana MALI (javna dela), 
 Maja KOLAR, 
 Jožica TOMŠE (javna dela), 
 Tomaž MIŽIGOJ, 
 Tina URBIČ. 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
 Darja VOVK, 
 Alja LONGO. 
 
Število delavcev na dan 30.4.2017 je bilo 344, od 
tega 4 pripravniki zdravniki, 3 pripravniki tehniki 
zdravstvene nege, 1 pripravnik analitik v 
laboratorijski medicini in 3 udeleženci javnih del. 
 

Število delavcev iz ur za mesec marec 2017 je 
znašalo 332,82, od tega iz rednega dela 325,39 in 
6,65 iz pripravnikov in 0,78 javnih del.  
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
 Maj – Evropski mesec možganov, 
 Prvi torek maja – Svetovni dan boja proti astmi, 
 Zadnja sreda maja – Svetovni dan multiple 

skleroze, 
 Zadnji teden maja – Evropski teden boja proti 

raku, Mednarodni teden gibanja, 
 5. maj – Svetovni dan pljučne hipertenzije, 

Mednarodni dan higiene rok, Mednarodni dan 
babic, 

 8. maj – Mednarodni dan Rdečega križa, 
 10. maj – Svetovni dan gibanja za zdravje, 

Svetovni dan možganske kapi, 
 12. maj – Mednarodni dan medicinskih sester, 
 14. maj – Evropski dan boja proti melanomu, 
 15. maj – Mednarodni dan družine, 
 17. maj – Svetovni dan hipertenzije, 
 19. maj – Svetovni dan družinskega zdravnika, 

Svetovni dan hepatitisa, Svetovni dan kronične 
vnetne črevesne bolezni, 

 20. maj – Mednarodni dan celiakije, 
 25. maj – Svetovni dan bolezni ščitnice, 
 28. maj – Mednarodni dan aktivnosti za zdravje 

žensk, 
 31. maj – Svetovni dan brez tobaka. 

 
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!  
 

  
Prihodnost, ki jo čakate, ni niti 

približno tako dobra kot 
prihodnost, ki jo lahko 

ustvarite… 
 

 
 


