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Splošna bolnišnica Brežice je v mesecu maju 
2017 pridobila standard kakovosti AACI. 

  
V splošni bolnišnici Brežice je v dneh 23. in 24. 
januar 2017 potekala mednarodna akreditacijska 
presoja in certificiranje s strani presojevalcev po 
standardu AACI, za pridobitev bolnišničnega 
standarda. Skupina presojevalcev je uvodoma 
pohvalila procese in ugotovljeno kakovost dela v 
bolnišnici, vendarle pa je bolnišnici izdala nekaj 
priporočil, ki jih je bilo potrebno v postopku 
certifikacije uvesti v bolnišnični sistem kakovosti 
zdravstvene obravnave pacientov. 
 
Splošna bolnišnica Brežice je tako v mesecu maju 
2017 pridobila mednarodni akreditacijski standard 
AACI (v priponki), ki se osredotoča na uspešnost in 
učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Nanj smo 
zaposleni še kako ponosni, saj se nenehno trudimo, 
da v delo vnašamo izboljšave in sledimo kakovosti 
pri našem delu. S pridobitvijo mednarodnega 
certifikata za kakovost, po standardu AACI, bo 
varnost naših pacientov, zaposlenih in 
obiskovalcev še na višjem nivoju, za kar si 
prizadevamo vsi zaposleni v bolnišnici, vsak dan. 
 
AACI akreditacija velja tri leta. Za vzdrževanje le-
te  pa je bolnišnica podvržena letnim presojam za 
oceno trajnega izpolnjevanja pogojev za AACI 
akreditacijo. 
 
Ob pridobitvi mednarodne akreditacije po 
standardu AACI se iskreno zahvaljujem vsem 
sodelavkam in sodelavcem, s katerimi smo pri 
pridobitvi sodelovali.  
 
Še posebej pa bi izpostavila delo sodelavca Roka 
Škvarča, predstavnika sistema vodenja kakovosti v 
SB Brežice, ki je z odlično koordinacijo in 
pripravljenim gradivom povezal vse zaposlene v 
bolnišnici, da smo v kratkem času pridobili 
standard, ki bolnišnico uvršča med mednarodno 
akreditirane ustanove na področju opravljanja 
zdravstvene dejavnosti. 
 
V tem trenutku smo zaposleni lahko na pridobljeni 
certifikat upravičeno ponosni, zavedati pa se je 
potrebno, da je to le dokument, katerega 
upravičenost je potrebno dokazovati vsak dan, 
vedno znova. Verjamem, da to ne bo težko, saj je 
bila kakovostna in varna oskrba pacientov naše 
vodilo že tudi prej, pridobljeni standard pa nas h 
kakovostni obravnavi še dodatno motivira in seveda 
zavezuje.  
 
 Mag. Nataša Avšič Bogovič, direktorica 
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DONACIJA LAPAROSKOPSKEGA STOLPA 
 

 
 
Podjetje ARTHREX Adria d.o.o. je dne 7. 6. 2017 
Splošni bolnišnici Brežice v uporabo predalo 
laparoskopski stolp Arthrex Synergy, ki ga bodo 
uporabljali kirurgi in ginekologi pri izvajanju 
operativnih posegov. Podarjeni laparoskopski stolp 
Arthrex Synergy bo tako pomembno prispeval k 
varnejšim in kvalitetnejšim posegom v Splošni 
bolnišnici Brežice, za kar smo podjetju ARTHREX 
Adria d.o.o. iz Zagreba iskreno hvaležni. 

S pomočjo laparoskopskega stolpa Arthrex 
Synergy bodo zdravniki izvajali laparoskopske 
operacije, in sicer holecistektomije, operacije kil, 
ginekološke operacije ter ostalo patologijo v 
abdominalni votlini. 

Predstojnik kirurškega oddelka Matjaž Pohar, dr. 
med., spec. splošne kirurgije, se je podjetju 
ARTHREX ADRIA iskreno zahvalil za omenjeno 
donacijo, ter ob tej priložnosti še povedal, da so v 
bolnišnici že do sedaj izvajali laparoskopske 
operacije, zdaj pa bodo le-te z uporabo novega 
stolpa in modernejše tehnologije še varnejše in 
uspešnejše. Razširili bomo tudi spekter operacij ter 
s tem povečali obseg dela tako na kirurgiji kot 
ginekologiji za vse prebivalce Posavja in celotne 
Slovenije, hkrati pa bomo pomembno prispevali k 
zniževanju predolgih čakalnih vrst. 
 

ODLAGANJE SMETI IZ GOSPODINJSTEV 
 

OBVESTILO 
 

Opažamo, da nekateri uslužbenci odlagajo 
lastne odpadke iz gospodinjstva v kontejnerje 

za odpadke SB Brežice. 
 

Takšno ravnanje ni dovoljeno. 
 

S tem se povečujejo stroški odvoza, grozi pa 
nam tudi kazen zaradi ne ločevanja, saj se 
odpadki mešajo in se ne upoštevajo naša 

stroga pravila. 
 

V kolikor bo kdo viden pri odlaganju smeti v 
kontejnerje SB Brežice, bo pozvan k takojšnji 

odstranitvi odpadkov. 
 

7. IZOBRAŽEVALNI DAN PROGRAMA ZORA 
 

Na Brdu pri Kranju se je 17.5.2017 odvijal 7. 
izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno 
udeležbo. K sodelovanju je bila povabljena 
magistrica javnega zdravja Megan Smith iz 
Avstralije, ki nam je predstavila, kako so v Avstraliji 
prenovili presejalni program za raka na 
materničnem vratu, zamenjali so presejalno 
preiskavo (test PAP z testom HPV), spremenili so 
tudi starostno mejo za začetek in zaključek 
presejanja ter časovni interval med pregledi. V 
Avstraliji cepijo za HPV deklice in dečke, 
precepljenost je zelo visoka. Pri nas so določena 
območja Slovenije že zelo dobro precepljena, 
najmanj cepljenih deklic je v ljubljanskem območju. 
Pri tem veliko vlogo odigra angažiranost in 
ozaveščenost zdravstvenih delavcev. Program 
presejanja za rakom materničnega vratu se bo 
prenovil, uvedla se bo e-povezava z izvajalci: to 
pomeni da bo ginekolog izpolnil elektronsko 
napotnico za PAP in HPV brise, jo elektronsko 
poslal v citološki laboratorij in dobil tudi elektronski 
izvid. Tudi kolposkopski izvidi naj bi bili v elektronski 
obliki in bi se vnašali v sistem, ker se sedaj tega ne 
izvaja oz. vnaša. S tem izboljšanjem sistema naj bi 
se zagotavljala in nadzirala kakovost na vseh 
ravneh programa. Program vabljenja in odvzemov 
brisov se bo spremenil. Za PAP bris bo odvzem 
tako kot do sedaj na tri letno obdobje, od 20 do 35 
leta. Po 35. letu starosti se bo ženske presejalo 
samo s testom HPV, presejalni intervali po 
negativnem testu naj bodo vsaj 5-letni, in se lahko 
podaljšajo na do 10 let. Klinično je dokazano, da so 
testi HPV bolj občutljivi za predrakave spremembe 
kot PAP testi in da se s HPV testi omogoča 60 -70% 
večja zaščita pred rakom materničnega vratu kot 
presejanje s testom PAP. Na tržišču je veliko HPV 
testov, vendar niso vsi dobri, zato je potrebno 
uporabljati teste, ki izpolnjujejo merila zahtevana za 
presejanje. Vse ženske, ki so povabljene v 
program, se nikjer na svetu ne odzovejo na 
povabilo, tako je tudi pri nas. Zato se iščejo nove, 
privlačnejše možnosti, to je, da ženskam domov 
pošiljajo set za samo odvzem brisa za test HPV. V 
Slovenji so to začeli izvajati na mariborskem in 
celjskem območju, kamor so poslali okoli 12.000 
kompletov testov, vrnjenih je bilo okoli 5.200. 
Ženske so bile zadovoljne, ker jim ni bilo treba na 
ginekološki pregled, prihranile so tudi čas. Izšla je 
nova zgibanka Kaj morate vedeti o HPV?, in je že v 
naših čakalnicah. Pripravljajo se novosti, izboljšave 
in prenova programa ZORA, vendar bo za vse to 
potrebno izobraževanje, sodelovanje in 
razumevanje zdravstvenih delavcev in žensk, ki 
bodo vključene v program ZORA. 
Sonja Klakočar, DMS 
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ZADOVOLJSTVO HOSPITALIZIRANIH 
PACIENTOV 

 
V obdobju januar – marec 2017 so hospitalizirani 
pacienti izpolnjevali anketne vprašalnike o 
zadovoljstvu z našimi storitvami. Do 31.3.2017 je 
bilo vrnjenih 134 izpolnjenih vprašalnikov, od tega 
je bilo anketiranih 22 moških, 110 žensk, 2 nista bila 
opredeljena. 
 
Število vrnjenih vprašalnikov po oddelkih:  

 kirurški oddelek: 39, 
 ginekološko-porodni oddelek: 35, 
 interni oddelek: 17, 
 pediatrični oddelek: 43. 

 
Največ pacientov, 79 oz. 59 %, 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 77 
bolnikov (57 %), še boljši vtis pa je pustil odnos 
osebja ob sprejemu na 78 anketirancev (58 %). 
Najboljši vtis ob sprejemu v bolnišnico in odnos 
osebja do sprejetih pacientov v bolnišnico so imeli 
pacienti na ginekološko-porodnem in internem 
oddelku, sledita otroški in kirurški 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 bolniškimi strežnicami, ostalimi (na 
otroškem oddelku z vzgojiteljico), zdravniki, 
radiološkimi inženirji in laboratorijskimi inženirji, 
medicinskimi sestrami, bolniškimi strežnicami, 
vratarji in laboratorijskimi inženirji. Tesno za njimi 
sledijo medicinske sestre, fizioterapevti, 
administrativno osebje in vratarji. 
 
3. Varovanje zasebnosti 
V večini so bili pacienti mnenja, da je bila njihova 
zasebnost na oddelku varovana (92 %), ta je bila 
najbolj varovana na ginekološko-porodnem 
oddelku, sledijo interni, otroški in kirurški oddelek. 
 
4. Izraz na obrazih osebja 
Pacienti so se srečevali v glavnem z nasmejanimi 
obrazi osebja (70 %), največ nasmejanega osebja 
so srečali na kirurškem oddelku, nato na internem, 
ginekološko-porodnem in otroškem oddelku. 
 
5. Zadovoljstvo z zdravljenjem v bolnišnici 
Z zdravljenjem so bili anketirani pacienti večinoma 
(84 %) zelo zadovoljni. Najbolj so bili z zdravljenjem 
zadovoljni pacienti na kirurškem oddelku, sledijo 
ginekološko-porodni, otroški in interni oddelek. 
 
6. Zadovoljstvo s kakovostjo prehrane  
S kakovostjo prehrane so bili pacienti načeloma 
zadovoljni (4,3 na lestvici od 1-5), najbolj zadovoljni 
so bili s časom serviranja obrokov, sledijo količina, 
temperatura, raznolikost, kakovost postrežbe in 
okus. Na splošno so bili s hrano najbolj zadovoljni 

pacienti na kirurškem oddelku, sledijo ginekološko-
porodni, interni in otroški oddelek. 
 
7. Zadovoljstvo s čistočo opreme in prostorov 
S čistočo opreme in prostorov so bili pacienti zelo 
zadovoljni (83 %). Najbolj so bili s čistočo zadovoljni 
pacienti na ginekološko-porodnem oddelku, sledijo 
mu kirurški, otroški in interni oddelek.  
 
8. Zadovoljstvo z osebno urejenostjo 
zaposlenih 
Osebno urejenost zaposlenih so anketirani pacienti 
ocenili z oceno 4,9 (91 % vseh anketiranih). 
Najbolje so jo ocenili na ginekološko-porodnem in 
otroškem oddelku, sledita kirurški in otroški 
oddelek. 
 
9. Zadovoljstvo z urnikom obiskov 
Z urnikom obiskov je bila večina anketirancev zelo 
zadovoljnih (66 %), najbolj zadovoljni so bili pacienti 
na otroškem oddelku, sledijo mu interni, kirurški in 
ginekološko-porodni oddelek.   
 
10. Možnost stika s svojci 
Možnost stika s svojci je imela večina anketirancev  
(118 oziroma 88 %). 
 
11. Pohvale, pritožbe in druge pripombe: 
 
Pohvale: 
 
1) Kirurški oddelek: 
 Sestri Vesni Kovačič posebna pohvala za vse. 
 Lahko smo ponosni na strokovnjaka ortopedije. 

Tudi njegov odnos do pacientov je na nivoju, 
prav tako tudi vsega osebja.  

 Vsa pohvala medicinskim sestram! So 
ustrežljive, delavne, nasmejane. 

 Sem zelo zadovoljna z osebjem bivanjem, 
zdravljenjem. Če se bom še kdaj operirala, bom 
ponovno prišla v Brežice. 

 Zelo prijazno osebje. Bivanje v bolnišnici je 
hitro minilo. 

 Vsa čast vsem zaposlenim na oddelkih. Hvala 
vam. Pravi sončki vsi. 

 Res ste izjemna bolnišnica! 
 
2) Ginekološko-porodni oddelek: 
 Sestra Mateja mi je nudila izredno pomoč in 

spodbudo pri dojenju. 
 Najboljša porodnišnica. 
 Iskreno se zahvaljujem za vso strokovno 

pomoč, oskrbo, prijaznost, korekten odnos in 
sočutje. Želim vam uspešno delo še naprej. 
Hvala. 

 Super osebje celotnega ginekološko-
porodnega oddelka. 

 Prijazno osebje, pozitivna komunikacija. Zelo 
zadovoljna. 

 Spoštovani zdravniki, medicinske sestre in 
ostalo osebje ginekološko-porodnega oddelka. 
Hvala, da ste z nami delili najlepše trenutke 
življenja. Hvaležni smo vam za vso izkazano 
pomoč in skrb v času hospitalizacije. 
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3) Interni oddelek: 
 Zdravstveno in strežno osebje je izjemno 

delovno in požrtvovalno. Izpostavila bi dr. 
Stojanova. 

 Sestre so pravi angeli. 
 
4) Otroški oddelek: 
 Posebna pohvala in zahvala dr. Huzjak. 
 Sestra Barbara je z dušo in telesom v 

bolnišnici.  
 Ostanite takšni: predani delu, prijazni do 

bolnikov in njihovih staršev. Hvala za vse. 
Enostavno ste me navdušili. 

 Še enkrat se zahvaljujem celotni zdravstveni 
ekipi za strokovnost, prijaznost in odzivnost. 
 

Pritožbe oziroma pripombe: 
 
1) Kirurški oddelek: 
 Glede na trud medicinskega osebja mislim, da 

so premalo cenjeni. Preveč so obremenjeni. 
Ministrstvo za zdravje naj finančno bolj pomaga 
pri opremi bolnišnice. 

 Malo manjše številke ženskih pižam. 
 Direktorica bolnišnice bi si lahko vzela čas ter 

obiskala oddelke v popoldanski in nočni izmeni, 
da vidi, kaj vse mora delat medicinski kader – 
ni čudno, da se izgoreva na delovnem mestu in 
je več bolniških. 
 

2) Ginekološko-porodni oddelek: 
 V sobi sem pogrešala stensko uro (pomembna 

je za spremljanje časa dojenja). 
 Porodna soba bi lahko bila zvočno izolirana. 
 Na garderobnih omaricah ni nobenega ročaja – 

nerodno odpiranje vrat s ključem. 
 Upam, da vam bo uspelo urediti sanitarije, 

kopalnice in garderobe. 
 Na vrata WC-jev in v tuš kabine namestite 

samolepilne obešalnike za kopalne plašče. 
 Prioriteta na oddelku je prenova in posodobitev 

sanitarnih prostorov. 
 V sobe namestite blazinice na stole. Na predale 

previjalnih miz namestite blažilce hrupa.  
 V sobi predolgo traja, da priteče topla voda. 
 Predlagam več tišine na hodniku, ko otroci 

spijo. 
 Predlagam kruh tudi pri kosilu in večerji. 
 Večji obroki hrane in primernejša razporeditev 

obrokov. 
 Glede na to, da nisem imela predpisane 

nobene diete, je bila hrana (razen zajtrka) pod 
vsakim nivojem in neprimerna za pacienta. 

 V hrani je premalo sadja in zelenjave. 
 

3) Interni oddelek: 
 Kopalnice in WC-ji so potrebni prenove. 
 Ob sprejemu je bil prisoten dr. Medved, ob 

katerem sem imela občutek, da me želi poslati 
domov, kar je tudi poskušal, kljub mojemu 
pojasnilu, da živim sama, a je to preprečila dr. 
Imširović, tako sem ostala v bolnišnici več kot 8 
dni. 
 

4) Otroški oddelek: 
 Na otroškem oddelku bi bilo treba zagotoviti 

boljše spalne pogoje za starše bolnih otrok, 
npr.: kakovostna vzmetnica namesto stola, pa 

tudi vsak bolan otrok bi moral biti izoliran, da ga 
med počitkom ne moti drugi otrok. 

 Neupoštevanje, da pri dojenčkih vsak čas ni 
primeren za merjenje pulza, menjavo smeti,… 

 Glavna sestra naj svoji skupini razlaga na 
predaji službe: kaj, kdo, zakaj, kako,… ne na 
hodniku. 

 Kuhinja ni dovolj pozorna na dieto. 
 

MIŠJA MRZLICA 
 
Letos že skoraj 30 prijavljenih primerov. 
 
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo medicinske 
fakultete v Ljubljani je letos do 18. maja 
laboratorijsko potrdil in epidemiološki službi prijavil 
že 29 primerov hemoragične mrzlice z renalnim 
sindromom. Bolniki so z območij že znanih žarišč 
mišje mrzlice. Hospitalizirali so 27 bolnikov, umrl ni 
nihče, navajajo na spletni strani NIJZ. 
 
5 okuženih je iz ljubljanske regije, 10 iz mariborske, 
sedem iz novomeške, po 2 iz murskosoboške in 
goriške in po 1 bolnik iz celjske, kranjske in koprske 
zdravstvene regije. Ocenjujejo, da se bo letos 
nadaljeval ciklus porasta primerov mišje mrzlice. 
 
Pri mišji mrzlici bolezen poteka v več fazah. V prvi 
fazi, ki traja nekaj dni, je prisotna predvsem visoka 
vročina, mrzlica, močan glavobol, močne bolečine 
v ledvenem predelu in trebuhu. Pojavijo se bolečine 
pri gibanju očesnih zrkel, očesne veznice so močno 
pordele, bolnik je v obraz rdeč, kot bi bil opečen po 
sončenju. Pri lažji obliki se v tej fazi obolenje tudi 
konča in pride do ozdravljenja brez posledic. 
 
V težkih primerih bolezni po nekaj dnevih visoke 
vročine nastopi hipotenzivna faza, ko pride do 
nenadnega padca krvnega pritiska. Bolnik postane 
nemiren, pojavijo se motnje zavesti, krči, krvavitve 
v koži in sluznicah. Temu sledi obdobje, ko 
prevladujejo znaki odpovedi ledvic. V tem obdobju 
je tudi velika nagnjenost h krvavitvam. To obdobje 
traja nekaj dni, lahko pa v tej fazi bolnik tudi umre. 
Smrtnost bolezni je 5-15-odstotna. 
 
Najpogosteje se človek okuži z vdihavanjem 
prašnih delcev, v katerih so iztrebki okuženih miši, 
lahko pa tudi z rokami, onesnaženimi s prahom, v 
katerem so bili mišji iztrebki, in z okuženo hrano ali 
vodo. Okužba se ne prenaša s človeka na človeka. 
Tveganje za okužbo je zato največje pri ljudeh, ki 
pri svojem delu pogosto prihajajo v stik z majhnimi 
glodavci in njihovimi iztrebki, bodisi poklicno 
(gozdni delavci, lovci, kmetje) ali pri rekreaciji in 
priložnostnih opravilih. Pogosto pride do okužbe 
tudi pri čiščenju ali pospravljanju prostorov (kleti, 
podstrešja), ki so bili dolgo zaprti in nenaseljeni. 
 
Za preprečevanje okužb z virusom mišje mrzlice na 
NIJZ svetujejo, naj se v domačem okolju poskrbi za 
preprečitev dostopa glodavcem v hišo, naj 
poskrbijo za varno odstranjevanje odpadkov hrane, 
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da ne privabljajo glodavcev, ter naj hranijo živila in 
pijačo v zaprtih posodah. 
 
Prav tako je treba redno izvajati deratizacijo, pri 
čiščenju dalj časa zaprtih prostorov pa naj temeljito 
prezračijo prostor, tako da na stežaj odprejo vsa 
okna in vrata za najmanj pol ure. V času 
prezračevanja naj ne bodo v prostoru, medtem pa 
naj pripravijo raztopino klornega razkužila in nato 
razkužijo površine, kjer so iztrebki ali mrtve miši. 
Minimalni čas delovanja razkužila je pet minut. 
 
Pri delu naj si zaščitijo roke z rokavicami iz lateksa, 
razkužene iztrebke in mrtve glodavce pa naj 
poberejo s papirnato brisačo in jih odstranijo v 
vrečko ter odvržejo med splošne komunalne 
odpadke. Po razkuževanju je treba prostor in 
površine še mokro očistiti. Po končanem 
razkuževanju in čiščenju pa je treba uporabljene 
rokavice vreči v vrečko za smeti med splošne 
komunalne odpadke ter si roke temeljito umiti z 
vodo in milom. Ob najdbi velikega števila poginulih 
miši v prostorih, kjer se nahajajo rejne živali, pa je 
treba obvestiti pristojnega veterinarja. 
 
Pri bivanju in delu v naravi naj ljudje pazijo na svoje 
osebne stvari in jih ne puščajo dlje časa 
nezaščitenih na tleh, ne poležavajo in posedajo na 
golih tleh, uporabljajo naj zaščitno masko za usta 
nos pri delu, pri katerem se zelo praši. Prav tako ni 
priporočljivo piti vode iz izvirov v naravi, treba je 
skrbeti za higieno rok, predvsem po opravljeni 
potrebi in pred hranjenem, ter odstraniti ostanke 
hrane, ki privabljajo glodavce. 
 Vir: ZIB Bilten št. 4369 
 

NIZKA PRECEPLJENOST OTROK 

 
Stroka poziva k cepljenju pred dopusti. 
 
Zdravništvo in pristojne službe so zaskrbljeni nad 
upadom precepljenosti pri nas. V ljubljanski in 
primorski regiji je precepljenost proti ošpicam padla 
pod raven kolektivne zaščite. Zato pozivajo ljudi naj 
se cepijo, zlasti v času pred dopusti. Prav tako so 
pripravili nekatere ukrepe za povečanje 
precepljenosti. 
 
Marta Grgič Vitek z NIJZ je pojasnila, da je v 
Sloveniji stalen padec precepljenosti s cepivom 
proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, 
hemofilusom influence tipa b in otroški paralizi. 
Letos je bilo s tem petvaletnim cepivom cepljenih 
94% otrok v prvem letu starosti, še lani je bila 
precepljenost 95%. 
 
Še bolj zaskrbljujoči so podatki o precepljenosti 
proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, ki je upadla na 
92%, v ljubljanskem območju pa je 89%, s čimer ni 
več zagotovljena kolektivna imunost. Dodaten 

problem je ta, da so te bolezni bolj nalezljive, zaradi 
česar bi bila potrebna višja stopnja precepljenosti. 
Zaskrbljujoč je tudi podatek, da je bilo letos v Evropi 
prijavljenih že skoraj 6600 primerov ošpic, polovica 
tega v Romuniji, veliko pa tudi v Italiji in Nemčiji. 
Večina zbolelih so otroci, stari manj kot 5 let. Letos 
je bilo tudi že 16 smrti zaradi ošpic, vse v Romuniji. 
Državna sekretarka MZ Jožica Maučec Zakotnik 
poziva starše otrok, ki niso cepljeni, naj to 
nemudoma storijo, sploh če nameravajo potovati v 
države, kjer so ošpice že razširjene. Pred 
nalezljivimi boleznimi pa niso varni niti na naši 
Obali, saj bodo tudi tam v stiku s tujimi turisti, pri 
katerih ni jasno, ali so cepljeni ali ne. 
 
Izbruh ne pomeni samo hitrega širjenja bolezni, 
ampak je tveganje za kolaps zdravstvenega 
sistema, ker tudi v zdravstvenem sistemu delavci 
niso dovolj precepljeni. Tako se lahko bolezen širi 
preko zdravstvenih delavcev, ki niso cepljeni. 
 
Ukrepi: Med kratkoročnimi ukrepi je intenzivno 
informiranje o potrebnosti cepljenja, prav tako bodo 
zdravstvenim zavodom poslali dopis z navodilom, 
naj preverijo status precepljenosti svojih zaposlenih 
in jih po potrebi pozovejo k cepljenju. 
 Vir: ZIB Bilten št. 4377 
 

VITAMIN D 

 
NIJZ: Zmerno izpostavljanje soncu in 
uravnotežena prehrana za optimalno preskrbo z 
vitaminom D. 
 
Telo lahko pridobi optimalno količino vitamina D z 
zmernim izpostavljanjem kože sončnim žarkom ter 
z mešano in uravnoteženo prehrano. Izpostavljanje 
obraza in podlahti soncu nekajkrat na teden, 15 
minut na dan zadošča za ustrezno preskrbo z 
vitaminom D. 
 
Vitamin D ima posebno mesto med vitamini, saj 
poleg virov v prehrani nastaja tudi endogeno v 
telesu s pomočjo sončne svetlobe. »Naše telo 
samo tvori dovolj vitamina D, če nekajkrat na teden 
po približno 15 minut soncu izpostavljamo obraz, 
roke in dekolte ali druge dele kože. Pomembno je, 
da smo neposredno izpostavljeni sončni svetlobi in 
da ne uporabljamo krem za sončenje. Po 
nekajminutnem sončenju uporabimo zaščitno 
kremo in oblačila, ali se prestavimo v senco,« 
svetujejo na NIJZ. 
 
Vitamin D je pomemben za normalno rast kosti, 
zob, delovanje mišic in imunskega sistema. Ljudje, 
ki veliko časa preživijo v zaprtih prostorih ali živijo 
na severnih zemljepisnih širinah, si dovolj vitamina 
D lahko zagotovijo le z ustrezno prehrano ali z 
jemanjem vitaminskih prehranskih dopolnil. 
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Naravni viri vitamina D so ribje olje, sardine, losos, 
tuna, jajčni rumenjak, mleko in mlečni izdelki. 
 
Do pomanjkanja pri zdravih otrocih, mladostnikih in 
odraslih pride zaradi nezadostne izpostavljenosti 
sončnim žarkom ali zaradi prehrane, v kateri ni 
dovolj vitamina D. Pomanjkanje vitamina D se 
klinično pokaže z motnjami uravnavanja vsebnosti 
kalcija in fosfatov ali splošno demineralizacijo kosti, 
bolečinami v kosteh, spontanimi frakturami in 
oslabelostjo mišic. Pri odraslih se te spremembe 
imenujejo osteomalacija. Nizka preskrba z 
vitaminom D prispeva k nastanku osteoporoze v 
starosti. Za optimalen učinek vitamina D je 
potreben ustrezen vnos kalcija in obratno. 
 
Pri otrocih se po navedbah  NIJZ lahko pojavijo 
zaostanek v rasti in deformacije skeleta, zlasti 
dolgih kosti, oziroma rahitis. Zato dojenčki dobivajo 
kapljice z D vitaminom, saj vsebnost vitamina D v 
materinem mleku ne zadošča za pokrivanje potreb. 
Pomanjkanje vitamina D pri nosečnicah je 
povezano s povečanim tveganjem za pojav 
povišanega krvnega tlaka in pojavom beljakovin v 
urinu v nosečnosti ter nosečniške sladkorne 
bolezni. 
 
V starosti je sposobnost za tvorjenje vitamina D v 
koži v primerjavi z mladimi odraslimi občutno 
zmanjšana. Če se temu pridruži še omejeno 
zadrževanje na prostem, kar se pogosto dogaja, 
potem je smiselno uživanje prehranskih dopolnil z 
vitaminom D v zmernih odmerkih. Stanje vitamina 
D v organizmu se najlažje ugotovi na podlagi 
koncentracije 25-hidroksi vitamina D v krvni plazmi, 
take preiskave se še izvajajo v biokemijskih 
laboratorijih. 
 
Znaki prekomernega vnosa vitamina D so 
zmanjšan tek, slabost, bruhanje, žeja, pogosto 
uriniranje, občutek utrujenosti, zmedenosti, 
nervoze in visok krvni tlak. Prekomerni vnos 
vitamina D ni možen s prekomerno 
izpostavljenostjo soncu, možen pa je z vnosom 
prehranskih dopolnil z visokimi odmerki vitamina D. 
 Vir: ZIB Bilten št. 4364 
 
LUBENICA – LAHKOTNI OBČUTEK SITOSTI 

 
Eden najbolj sočnih in osvežilnih sadežev poletja, 
ki odlično pogasi žejo. Lubenica je sestavljena iz 
kar 92% vode, ostalih 8% pa je zelo bogatih z 
likopenom, antioksidantom, ki ščiti srce in prostato 
ter blagodejno deluje na kožo. Večji kos zadovolji 
skoraj polovico dnevnih potreb po vitaminu C in 
izboljšuje delovanje imunskega sistema.  
 
Lubenice so izvir energije za dušo, v njihovem 
mesu je osvežilen vonj, ki tudi največje zaspance 
spravi iz postelje. Zaradi svoje sestave, mešanice 

vode in aromatičnih snovi, nam lubenica lahko 
odlično pomaga pri hujšanju. Rezina vsebuje samo 
15 kalorij, je lahko prebavljiva in zato idealno živilo 
za diete. Zaužijmo jo še pred glavnim obrokom in 
bomo potem pojedli precej manj, saj nas bo nasitila 
že lubenica. En dekagram sadeža vsebuje le 3,7 g 
sladkorja, veliko manj kot druge vrste sadja, ki 
zorijo v tem letnem času. 
 
V službi zdravja in lepote 
Z lubenico uspešno ohladimo opečeno kožo, saj 
vsebuje zelo veliko vode, a tudi pantotensko kislino, 
ki blaži razdraženo kožo. V njej so še betakaroten, 
ki pomaga pri obnovi kože, in mineralne snovi, ki 
vežejo vlago. Regeneracijo lahko pospešimo, če 
poleti pojemo veliko hladnih sočnih kosov.  
 
Hladilna maska za kožo po sončenju: 100 g 
lubenice pretlačimo z 2 žlicama medu, dodamo 
nekaj žlic skute in nanesemo maso. Po 15 minutah 
speremo in kožo natremo z vlažilnim mlekom. 
 
Ne zavrzimo pečk 
Kot rečeno, je lubenica zelo zdrav sadež, pravi 
zaklad pa skriva tudi v pečkah, zato jih nikar ne 
zavrzimo. Izjemno bogate so namreč z 
beljakovinami, vitamini, minerali in zdravimi 
maščobami. Beljakovine v pečkah lubenice 
vsebujejo različne aminokisline, med njimi arginin, 
ki ureja pretok krvi in pomaga pri kroničnih boleznih 
srca in ožilja. Ogromno vitaminov B-kompleksa igra 
veliko vlogo pri pretvorbi hrane v energijo in drugih 
pomembnih telesnih funkcijah. V 100 g pečk se 
skriva tudi kar 4 mg magnezija, kolikor znaša 
njegov dnevno priporočeni vnos. Semena lubenice 
so dobro založena tudi  z zdravimi maščobami: v 
100 g jih je kar 40 g, od katerih je samo 8 g 
nasičenih. Posušimo jih in zmeljemo za zdravilni 
napitek (4 žlice zmletih pečk kuhamo 10 min), 
izjemno uspešen pri premagovanju trebušne gripe, 
zlatenice in bolezni, ki nastanejo zaradi 
onesnažene vode. Poleg tega je napitek zelo 
priporočljiv za sladkorne bolnike z diabetesom tipa 
2, ker pa ima veliko magnezija, železa, kalcija, 
mangana in vrste vlaknin, izredno močno topi 
maščobe. 
 
Dobri namigi 
- Lubenica je priporočljiva za sladkorne bolnike. 
- Pomaga pri zaprtosti. 
- Pomirja razdraženo in opečeno kožo. 
- Odpravlja celulit, saj poskrbi za drenažo. 
- Preprečuje zastajanje vode v tkivu. 
- Pomaga pri revmatičnih obolenjih. 
- Čisti sečne poti in tako koristi ledvicam ter 

pospešuje izločanje sečne kisline iz telesa. 
- Vpliva na zniževanje tlaka in zmanjšuje 

možnost možganske kapi. 
- Lajša slabokrvnost. 
- Blaži predmenstrualno napetost. 
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- Je vir karotenoidov in antioksidanta likopena, ki 
je učinkovit pri preprečevanju rakavih obolenj. 

 
Osvežilni lubenični sorbet 
 
Potrebujemo: 
 1 kg očiščene lubenice, 
 sok 3 limon in 4 limet, 
 lupinica 1 limone ali limete, 
 100 g navadnega sladkorja, 
 ½ čajne žličke ingverja, 
 listi mete. 
 
Priprava:  
Meso lubenice razrežemo in zmešamo v 
mešalniku, semena odstranimo. V kozici segrejemo 
limetin sok, dodajmo sladkor in počakamo, da se 
raztopi. Dodamo lubenico, ingver in drobo 
nasekljano meto. Počakajmo, da se zmes ohladi na 
sobno temperaturo, nato jo prelijmo v kovinsko 
posodo. Za najmanj 8 ur postavimo v zamrzovalnik, 
vmes pa sorbet večkrat premešamo z vilicami. 
Postrežemo v kozarcih in okrasimo z listki sveže 
natrgane mete. 
 Vir: Ona 
 

ZAHVALA 

 
Pediatrični oddelek 

 
Pozdravljeni. 
Prvomajske praznike sem preživela s sinom Žanom 
na vašem oddelku. Od samega sprejema, prvega 
pregleda, namestitve v sobo in celotnega bivanja 
pri vas, sem se samo čudila vam in celotni ekipi. 
Namreč vsi skupaj ste bili tako prijazni, ustrežljivi, 
nasmejani, pozitivno naravnani, strokovni in nadvse 
skrbni do mojega sina in mene. Za vso pomoč pri 
zdravljenju sina se vam iz srca zahvaljujem. Mojo 
žabico ste pozdravili in mu vrnili nasmeh na obraz. 
Njegova navihanost in pozitiva sta se vrnila, moj 
škratek je po vaši zaslugi zdrav in nasmejan fantič. 
Ne znam povedati, kako sem bila zadovoljna z 
vami, kako pozitivno ste vplivali name in mi dali 
vedeti, da bo vse ok. Še enkrat se vam zahvaljujem. 
Ostanite takšni še naprej. Zaradi vas in vašega 
odnosa do pacientov sem dobila nazaj zaupanje v 
zdravnike in medicinske sestre. Vedite, da ste vsi 
eni veliki sončki, za katere lahko le rečem en velik 
poklon oz. kapo dol. 
 
Za konec vas vse lepo pozdravljam. Lepo mi bodite 
in še enkrat hvala za vse. 
 Valerija in Žan Poznič 
 

VELIKO KOZJE 
 
Maj. Nov izlet, vremenska napoved pa ne preveč 
obetavna. Vseeno smo se odpravile na pot in s sabo  

privabile še nove članice. Vožnja z vlakom je minila 
v veselem klepetu in načrtovanju novih podvigov. 
Pot nas je najprej peljala po asfaltu, nato pa končno 
makadam in gozd. Do Gašparjeve koče in prvega 
postanka smo prisopihale, nato pa nova pravila in 
veselo naprej. Bolj, ko je bil strm breg, manjši je bil 
korak. Brez velikih težav smo se povzpele na vrh 
Velikega Kozjega in lepega razgleda na dolino 
Savinje, Kuma, Kopitnika, Huma... Malo odmora, 
nato pa po grebenu do Lovrenca in malice. Med 
potjo smo nabrale še smrekovih vršičkov za 
zdravila. Malica je bila kot po navadi nezdrava, a 
nebeško dobra.  Ker smo imele dovolj časa do vlaka, 
smo se odpravile še na Lisco na pivo in kavo. Med 
potjo smo občudovale lepo cvetje in oblake, ki so 
se pripravljali na dež. Na našo srečo ne po nas. Pivo 
in kava sta se nam prilegla. Pot do vlaka je minila v 
veselem razpoloženju in načrtovanju junijskega 
izleta.  
Se vidimo. 
Mija Novak 
 

 
 

Tokrat smo prekosile same sebe in dokazale, da 
»Fit frajlice« niso »k'r neki«.... 

Za nami je še en prelep pohod, pridobitev novih 
članic in pogrešanje »starih«, ki niso mogle z 

nami. 
 

 
 
 Mija Povše 
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URNIK POHODOV 
 
V soboto, 10.6.2017 se odpravimo po Jakobovi 
poti. Dobimo se bo ob 7. uri zjutraj na starem 

mestu za bivšim pljučnim oddelkom. Izhodišče 
je Slovenska vas. Pot nas bo vodila proti 

Ponikvam, Izviru,… do Podbočja, kjer nas bo 
čakal organiziran prevoz.  

Lepo vabljeni. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
 
 Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
 Teodor PEVEC (dopolnilno delo), 
 Marija STANIČ, 
 Lidija ZALOKAR (pripravnik), 
 Suzana ČERNELČ, 
 Viktorija JALOVEC, 
 Tjaša KRIŠTOFIČ (pripravnik), 
 Suzana ŠVAJGER (pripravnik), 
 Fran UREK (javna dela). 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
 Ivan HUMEK (javna dela), 
 Valentina ŠAVRIČ, 
 Špela OBRADOVIČ (pripravnik), 
 Petra GORENC, 
 Maja KOLAR. 
 
Število delavcev na dan 31.5.2017 je bilo 351, od 
tega 4 pripravniki zdravniki, 4 pripravniki tehniki 
zdravstvene nege, 1 pripravnik analitik v 
laboratorijski medicini, 1 pripravnik farmacevtski 
tehnik, 1 pripravnik fizioterapevt in 3 udeleženci 
javnih del. 
 
Število delavcev iz ur za mesec april 2017 je 
znašalo 327,94, od tega iz rednega dela 319,48 in 
7 iz pripravnikov in 1,46 javnih del.  

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

 3. junij – Dan bolezni ven, 
 4. junij – Dan slovenskega krvodajalstva, 

Mednarodni dan otrok, žrtev nasilja, 
 5. junij – Svetovni dan okolja, 
 6. junij – Mednarodni dan porodov doma, 
 14. junij – Svetovni dan krvodajalstva, 
 15. junij – Svetovni dan osveščanja o nasilju 

nad starejšimi, 
 18. junij – Svetovni dan očetov, 
 21. junij – Svetovni dan ALS (amiotrofična 

lateralna skleroza), 
 26. junij – Mednarodni dan podpore žrtvam 

mučenja, Mednarodni dan proti zlorabi in 
nezakonitemu prometu z drogami, 

 27. junij – Svetovni dan spirometrija. 
 

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!  
 
 

 
 


