
                
 

 

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

 

 
 

 
Številka 9, letnik 10 
 

PO DVEH MESECIH VODENJA IN DELA 

 
Dva meseca vodenja Splošne bolnišnice Brežice 
sta za mano. Lahko rečem, da sta bila zelo 
intenzivna. Časa za postopno spoznavanje sistema 
ter uvajanje in vpeljevanje v delo ni bilo. Najtežje je 
gotovo soočenje s težko finančno situacijo 
bolnišnice. Kljub temu, da je bil to čas dopustov, je 
bilo potrebno v upravi pripraviti številne dokumente, 
da bi bolnišnica nemoteno delovala tudi v bodoče.  
 
Naj izpostavim nekaj pomembnejših aktivnosti: 
 
1. Sestanek s predstavniki sveta zavoda na 

Ministrstvu za zdravje in Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Na obeh sestankih je bila izpostavljena slaba 
finančna - likvidnostno situacija bolnišnice in 
negativno poslovanje od leta 2016 dalje. 
Zaprosili smo za poravnavo izgube iz leta 2016 
v višini 337.905 EUR, za sistemsko rešitev 
financiranja Urgentnega centra oz. odobritev 
dodatnih sredstev za delovanje centra v višini 
576.560 EUR, za zagotovitev sredstev za 
izvedbo nujnih investicij, za  odpravo 
podcenjenosti programa akutne bolnišnične 
obravnave v višini 571.425 EUR, oziroma 500 
uteži ter za dvig cene dogovorjenih programov 
vsaj za pokrivanje dodatnih stroškov dela 
zaradi sprostitve varčevalnih ukrepov na 
nacionalni ravni in s tem zakonsko določenimi 
povečanimi stroški poslovanja bolnišnice. 
Aktivnosti na tem področju so tekle tudi v 
nadaljevanju.  

Kakšni bodo rezultati prizadevanj, bo znano v 
jesenskih mesecih. 
 

2. Sestanek pri ministrici za zdravje 
Ob nastopu mandata me je na razgovor 
sprejela ministrica za zdravje. Tudi na tem 
sestanku so bile izpostavljene finančne težave 
bolnišnice, pogovarjali pa smo se tudi o načrtih 
ministrstva okoli združevanja posameznih 
bolnišnic. Naštela sem nekaj ključnih vidikov, 
zaradi katerih menim, da mora ostati status 
brežiške bolnišnice takšen, kot je. 
 

3. Priprava in sprejem finančnega načrta za 
leto 2017.  
Finančni načrt za leto 2017 je, ob upoštevanju 
dejanskih stroškov za delo ter stroškov za 
material in storitve v prvih šestih mesecih 
poslovanja, izkazoval negativni rezultat v višini 
okoli 850.000 EUR. Ministrstvo je zahtevalo 
pripravo izravnanega finančnega načrta, zato 
je bilo potrebno v načrtu znižati vse stroške – 
odhodke, prihodke pa smo morali planirati 
realno, gleda na posredovana izhodišča. Svet 
zavoda je finančni načrt sprejel, pridobili smo 
tudi soglasje MZ. 
 

4. Priprava in sprejem polletnega finančnega 
poročila 
Poročilo o realizaciji programa bolnišnice 
izkazuje, da je le-ta v večjem delu realiziran, v 
finančnem delu pa izkazuje 385.000 EUR 
presežka odhodkov nad prihodki. Najbolj so se, 
glede na enako obdobje 2016, povečali stroški 
dela (za 14%) in stroški materiala in storitev (za 
9,2%). Močno so prekoračeni odhodki za 
zdravila, medicinski material ter ostali 
zdravstveni material. Polletno finančno poročilo 
izkazuje, da bo zavod, ob nespremenjenem 
financiranju ter v primeru, da ne bodo izvršeni 
varčevalni ukrepi, zaključil poslovno leto s 
presežkom odhodkov nad prihodki v višini okoli 
800.000 EUR.  
 

5. Predstavitev direktorice na Strokovnem 
svetu ter vodjem zdravstvene nege 
Predstavila sem svoj pogled na delovanje 
zavoda s poudarkom na težki finančni situaciji 
bolnišnice. Predstavljen je bil realni finančni 
načrt, ki je izkazoval izgubo ob koncu leta v 
višini 850.000 EUR, in slabo likvidnostno 
situacijo bolnišnice, saj ima za več kot 900.000 
EUR zapadlih obveznosti do dobaviteljev 
starejših od 90 dni. Podatki kažejo, da so nujno 
potrebni varčevalni ukrepi na vseh stroškovnih 
mestih. 
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6. Razgovori s posameznimi predstojniki 

oddelkov 
Pogovarjali smo se o delu po oddelkih, 
prednostih in težavah ter o možnih varčevalnih 
ukrepih, ki bi jih lahko izpeljali. 
 

7. Priprava mnogih poročil za ministrstvo in 
ZZZS 
Poročali smo o realizaciji programa, e-
naročanju in čakalnih dobah, zapadlih 
neporavnanih obveznosti do dobaviteljev, 
izračunavali podatke za variabilno 
nagrajevanje. 
 

8. Podpis pogodbe za nakup mamografa 
Bolnišnica je ob sodelovanju društva Zdravje 
za Posavje in posavskih občin zbrala sredstva 
v višini 126.000 EUR za nakup novega 
digitalnega mamografa. V prvi polovici leta je bil 
izpeljan postopek za izbor dobavitelja, v 
mesecu juliju pa podpisana pogodba za 
dobavo in montažo naprave. Predvideno je, da 
bo mamograf dobavljen konec oktobra, oz. v 
začetku novembra. 
 

9. Sodelovanje z mediji 
Bolnišnica Brežice je bila v tem času na RTV 
Slovenija 2x izpostavljena kot bolnišnica z 
najmanjšo zasedenostjo operacijskih dvoran in 
najmanj izkoriščeno CT napravo. V drugem 
primeru smo imeli možnost, da povemo, zakaj 
je tako. V avgustu je le en medij, Dolenjski list, 
poročal o izpolnjevanju vladnega programa za 
skrajševanje čakalnih dob na področju kirurgije, 
kjer je bila brežiška bolnišnica izpostavljena kot 
najuspešnejša, saj je bila realizacija najvišja. 
Novinarji so se sicer večkrat oglasili v 
bolnišnici, nazadnje ob prejemu donacije NLB 
za Porodno-ginekološki oddelek, in pripravili 
več prispevkov v različnih medijih. 
 

10. Variabilno nagrajevanje 
Veliko dela in naporov je bilo s strani uprave 
vloženih, da so bili zbrani in posredovani vsi 
potrebni podatki in informacije za realizacijo 
variabilnega nagrajevanja zaposlenih. Kakšni 
bodo rezultati, še vedno ni znano, saj so se ob 
realizaciji tega projekta odprla mnoga 
vprašanja, med katerimi je potrebno izpostaviti 
normative za posamezno področje dela. Kljub 
temu, da naj bi bilo prvo izplačilo pri plači za 
mesec september, še danes ne vemo, kaj 
natančno bo projekt posameznikom prinesel. 
 

11. E naročanje in čakalne dobe 
Tudi pri tem projektu se srečujemo z mnogimi 
nerešenimi vprašanji in težavami, ki se 
pojavljajo pri praktični uporabi sistema. Ves čas 
odpravljamo težave s pogodbenim izvajalcem, 

do izjemnih težav pa prihaja pri neskladnosti 
podatkov o čakajočih in čakalnih dobah, ki jih 
vodimo v bolnišnici, in podatki, ki jih iz sistema 
črpa MZ. Upamo, da bodo mnoge težave, ki se 
kažejo v praksi, čim prej odpravljene, saj 
trenutno zaradi vpeljave sistema porabljamo 
preveč časa in energije. 
 

12. Pregled organizacije dela, izrabe delovnega 
časa zaposlenih ter priprava sprememb in 
ukrepov 
Po pregledu razporeditve del in nalog pri 
vodenju sem se odločila, da bo od septembra 
dalje pomočnica direktorice za zdravstveno 
nego to delo opravljala v večjem obsegu kot do 
sedaj, saj bo prevzela v izvajanje vse naloge, ki 
so predvidene v aktih zavoda. Dela pomočnice 
bo opravljala 80% delovnega časa, prevzela bo 
razporejanje administratork, v večji meri bo 
vpeta v razporejanje delavcev s področja 
zdravstvene nege in administracije, po novem 
pa bo tudi edina pooblaščena za vnašanje  
morebitnih sprememb in dopolnitev v sistemu 
Kadris. Pri pregledu registracije delovnega 
časa zaposlenih ugotavljam precejšnja 
odstopanja od veljavnih aktov bolnišnice, zato 
so pripravljena navodila, ki jih bo potrebno 
striktno upoštevati od 1. 10. dalje. Navodila ste 
prejeli skupaj z obračunom plače za mesec 
september. Navodila povzemajo določila 
veljavnega Pravilnika o delovnem času, verzija 
4 – čistopis z dne 1. 2. 2017. 
 

13. Priprava sprememb Pravilnika o 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
V skladu s spremembami Zakona o zdravniški 
službi, Dogovorov o ukrepih na področju 
stroškov dela in drugih ukrepih v javnem 
sektorju ter Aneksov h kolektivnim pogodbam 
dejavnosti, je pripravljen predlog sprememb 
Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest. Pravilnik je trenutno v obravnavi 
pri predstavnikih sindikatov, ki oblikujejo k 
predlogu svoja mnenja. Po uveljavitvi 
sprememb pravilnika bodo z uslužbenci, ki so 
razporejeni na delovna mesta, ki so predmet 
sprememb, sklenjeni aneksi k pogodbam o 
zaposlitvi, kar bo podlaga za izplačilo višjih plač 
v nadaljevanju. Ob tem velja poudariti, da 
država za povišanje plač še ni zagotovila 
potrebnih sredstev, na kar smo ministrstvo tudi 
opozorili.  
 

14. Pridobivanje sredstev za izvedbo nujne 
investicije – zamenjava oz. nakup novega 
sterilizatorja 
Bolnišnica je za sofinanciranje ministrstva 
prijavila 3 investicije: Urgentni center – ureditev 
pediatrične ambulante, postavitev nadstrešnice 
za urgentna vozila in zapornice na dostopu do 
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urgentnega centra (vrednost 141.000 EUR), 
Nabava in vgradnja sterilizatorjev (vrednost 
220.000 EUR) ter ureditev lekarne (vrednost 
385.000 EUR). Ministrstvo je sprva odobrilo 
izvedbo prvo prijavljene investicije, v mesecu 
avgustu pa smo se uspeli dogovoriti za 
zamenjavo, saj je zamenjava sterilizatorja za 
bolnišnico nujna zaradi dotrajanosti 
obstoječega. Sklep o potrditvi investicije je 
prispel. Predvideno je, da bo od skupne 
vrednosti investicije ministrstvo zagotovilo 
180.000 EUR. Razpisna dokumentacija je 
pripravljena za objavo, do konca tedna pa 
pričakujemo še sklep MZ, ki bo podlaga za 
pričetek postopka.  
 

15. Priprava potrebne dokumentacije za 
pridobivanje sredstev MZ in izvedbo 
investicije prenova lekarne 
V skladu s pripombami ministrstva na 
investicijsko dokumentacijo za ureditev 
bolnišnične lekarne, je bil dopolnjen DIIP in 
posredovan na ministrstvo. V teku je tudi 
novelacija projekta za izvedbo, saj je zaradi 
izgradnje UC potrebno urediti vhod za dostavo 
zdravil na drugi lokaciji. Prejeli smo obvestilo 
MZ, da bo komisija gradivo obravnavala in v 
primeru ustreznosti uvrstila investicijo v NRP 
ter bolnišnici izdala ustrezen sklep. 
 

16. Priprava potrebne dokumentacije za 
izvedbo nujnih vzdrževalnih del – na 
porodno – ginekološkem, kirurškem in 
internem oddelku,   
Pripravljena je dokumentacija za izvedbo 
nujnih investicijsko vzdrževalnih del na 
ginekološko-porodnem oddelku, internem in 
kirurškem oddelku. Na prvih dveh je 
načrtovana ureditev sanitarij, ki že nekaj časa 
niso v funkciji, na kirurškem ureditev tlakov na 
hodnikih med oddelkom in ambulantami ter 
sanacija odpadajočega ometa s stropa. 

17. Podpis donacijske pogodbe z NLB za 
Porodno – ginekološki oddelek 
Konec avgusta je bolnišnica z NLB podpisala 
donacijsko pogodbo v višini 9.585 EUR 
namenjenih Ginekološko – porodnemu 
oddelku. Ker je ustrezne posodobitve najbolj 
potrebna porodna soba, in je za preureditev 
zahodnega dela oddelka pripravljena 
izvedbena dokumentacija, ki predvideva njeno 
povečanje in posledično premik sanitarij, ki so 
predmet prenove v sklopu investicijsko 
vzdrževalnih del, smo se odločili, da bodo 
sredstva najbolj racionalno porabljena, če 
pristopimo k celoviti prenovi porodne sobe. 
Donirana sredstva predstavljajo približno 
četrtino potrebnih sredstev za izvedbo 
investicije. Prenova porodne sobe bo v 
bodočnosti omogočala tudi izvedbo 

alternativnih porodov, za kar bo potrebno v 
nadaljevanju kupiti še potrebno opremo.  
 

18. Reševanje pritožb pacientov in pohvale. 
V tem času smo prejeli tudi nekaj pritožb 
pacientov. Ugotavljam, da je večina povezanih 
s slabo komunikacijo med uporabniki in 
izvajalci storitev. Pacienti pričakujejo prijazno 
obravnavo in sprejem ter ustrezna pojasnila. 
Na tem mestu poudarjam le to, da je izbor 
besed in ton, s katerim se pogovarjamo z 
našimi uporabniki, ključnega pomena. O tej 
tematiki bom svoja razmišljanja zapisala v 
katerem od naslednjih internih novic. 
Verjamem, da ste na oddelkih prejeli tudi 
mnoge pohvale. Ena pohvala, ki je vezana na 
UC in interni oddelek pa je prispela tudi na moj 
naslov. Zelo vesela sem bila zapisa v njej. 
 

19. Vzpodbujanje predstojnikov in vodij k 
realizaciji programa in enkratnega 
dodatnega programa za posamezna 
področja  
Mesečno v upravi spremljamo tudi realizacijo 
pogodbenih programov z ZZZS. Kot sem že 
zapisala, je realizacija dogovorjenega 
programa v večini primerov v obdobju 1-7 
dobra. Nižjo od planirane in pogodbene pa 
imamo pri: specialistična ambulanta internistika 
(94%), specialistična ambulanta pediatrija 
(96%), specialistična ambulanta in 
funkcionalna diagnostika gastroenterologija 
(89%) ter funkcionalna diagnostika UZ (91%). 
Glede na to, da imamo v zadnjih dveh primerih 
tudi zelo dolge čakalne dobe, bomo morali 
poiskati možnosti za izvedbo celotnega 
pogodbenega programa, saj bo 
neizpolnjevanje programa v nadaljevanju 
pomenilo tudi izpad prihodka. Glede na to, da 
bi lahko na vseh področjih dela zaradi vladnega 
programa skrajševanja čakalnih dob opravili še 
dodatne storitve, računam, da se bomo s 
pristojnimi izvajalci dogovorili o načinih za 
doseganje zastavljenega cilja. Na drugi strani 
je potrebno izpostaviti področja, kjer poleg 
100% realizacije rednega programa beležimo 
precejšnjo izvedbo programa za odpravo 
čakalnih dob. To so: operacije kil, žolčnih 
kamnov, haluksov; specialistične ambulante: 
ginekologija, travma, nevrologija, okulistika, 
ortopedija, kardiologija, CT in rentgen. 
Ker realizacija programov v obsegu, kot nam ga 
omogoča Splošni dogovor za 2017, pomeni v 
poslovanju bolnišnice možnost pridobivanja 
dodatnih sredstev, se bomo na tem področju 
morali v čim krajšem času dogovoriti o 
možnostih za čim večjo realizacijo programa. 
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20. Vzpodbujanje k oblikovanju in izvajanju 
samoplačniških storitev 
Ena od možnosti, ki jo bolnišnica ima, je tudi 
izvajanje samoplačniških storitev. Naj na tem 
mestu poudarim, da imamo v bolnišnici 
zaposlene ljudi z izjemnim znanjem, zato sem 
prepričana, da lahko našim uporabnikom 
ponudimo tudi storitve, ki niso predmet našega 
rednega dela.  
 

21. Priprava programa delovanja Urgentnega 
centra za spodnje Posavje in predstavitev v 
ZD Krško in Brežice 
Ker je financiranje UC sistemsko še vedno 
neurejeno, ima bolnišnica iz tega naslova tudi 
več stroškov kot prihodkov. Ocenjeno je bilo, da 
bi bila lahko tudi organizacija izvajanja NMP v 
Posavju za uporabnike boljša. V tem delu se je 
angažiral dr. Jan Kurinčič, ki je pripravil predlog 
reorganizacije NMP v regiji Posavje, ki smo ga 
predstavili v ZD Krško in ZD Brežice. S 
strokovnega vidika je bil program ocenjen kot 
dober, realizacija programa pa bo najbrž 
možna šele v daljšem časovnem obdobju. 
Zaradi navedenega bomo morali na nivoju 
bolnišnice poiskati ustrezne rešitve za finančno 
vzdržno poslovanje UC.  
 

22. Sestanek s predsedniki društev s področja 
zdravstva  
Avgusta smo opravili razgovor o nadaljnjem 
sodelovanju z društvi, s področja zdravstva. 
Sestanka se je udeležilo 5 predstavnikov 
društev. Z nekaterimi, ki nanj niso prišli, bodo 
opravljeni razgovori v prihodnjih tednih. 
Bolnišnica bo društvom še naprej pomagala pri 
strokovnem delu, lahko bodo uporabljali 
prostore za sestanke,…  
 

Spoštovane sodelavke in sodelavci, v naslednjih 
mesecih nas čaka stabilizacija poslovanja 
bolnišnice. Močno upam in verjamem, da bodo na 
nivoju države sprejeti določeni ukrepi za 
premostitev likvidnostnih težav bolnišnic, predvsem 
pa, da bodo z Aneksom 1 k SD za 2017 zvišane 
cene zdravstvenih storitev, ki so občutno prenizke 
za pokrivanje stroškov poslovanja. Upam tudi, da 
bomo uspešni pri zagotavljanju dodatnih sredstev 
za  odpravo podcenjenosti programa akutne 
bolnišnične obravnave in delovanje UC, kakor tudi 
za izvedbo nujnih investicij. Dejstvo pa je, da bomo 
morali del sredstev privarčevati sami, zato 
pričakujem, da bomo skupaj zmogli poiskati rešitve 
in jih nato tudi realizirati.  
 
 Anica Hribar, direktorica 
 
 
 
 

NAJEM STANOVANJA 
 

Uslužbence obveščamo, da ima zavod na 
razpolago službeno stanovanje za NAJEM v 
Brežicah, Slomškova ulica 11, št. stanovanja 
14, v drugem nadstropju, skupna površina 

prostorov 31,32 m2. 
Stanovanje sestavljajo: soba, kuhinja z 

jedilnico, kopalnica z WC-jem, predsoba, 
shramba in klet 1,40. V souporabi so: 
stopnišče, predprostor in kolesarnica. 

Stanovanje je bilo obnovljeno leta 2015 in je 
vseljivo takoj. 

 
Dodatne informacije in dogovor za ogled: 

Jožef Piltaver, tel. št.: 07/46 68 103. 
 

CEPLJENJE 

 
Stroka pred začetkom šolskega leta opozarja na 
pomen ustrezne precepljenosti otrok. 
 
V Slovenski medicinski akademiji pozivajo starše, 
naj poskrbijo za ustrezno precepljenost otrok, še 
posebej pred vstopom v programe skupinskega 
varstva in šolo, kjer se bolezni med vrstniki hitro 
širijo. Pri preprečevanju in obvladovanju nekaterih 
nalezljivih bolezni je namreč zelo pomembno 
vzdrževanje visoke precepljenosti otrok. 
 
Če ne bo visoke precepljenosti pri nekaterih 
nalezljivih boleznih, ki jih je mogoče preprečiti s 
cepljenjem, »se bomo težko izognili epidemijam 
bolezni, ki smo jih v preteklosti učinkovito 
obvladovali«, opozarjajo v akademiji. 
 
Opozarjajo, da je cepljenje najbolj učinkovita 
metoda preprečevanja nalezljivih bolezni, ki je v 
razvitem svetu praktično izkoreninila nekatere 
smrtno nevarne nalezljive bolezni. »Žal pa je v 
zadnjem obdobju prišlo tudi v Sloveniji, na račun 
širjenja dezinformacij, predvsem s strani laične 
javnosti, do upada precepljenosti otrok, ki je že na 
kritični meji. Ustvarjeni so pogoji za pojav epidemij 
bolezni, ki so lahko smrtno nevarne in zaradi katerih 
bi se smrtnost prebivalstva lahko pomembno 
povečala,« je poudaril predstojnik katedre za 
interno medicino ljubljanske medicinske fakultete in 
predsednik akademije Pavel Poredoš. 
 
Kot je dodal, se je v zadnjih letih pojavilo veliko 
napačnih – laičnih interpretacij o nevarnosti 
cepljenja, pri čemer se starši zanašajo na to, da 
bodo drugi otroci precepljeni in bo s tem njihov otrok 
zavarovan pred določeno nalezljivo boleznijo. »To 
pa ni le nestrokovno, temveč tudi egoistično 
razmišljanje, ki vnaša nered v sistem, ki je doslej 
učinkovito deloval,« meni. 
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Predvsem pediatri na primarni ravni in zdravniki 
šolske medicine, ki so najštevilnejši izvajalci 
cepljenja, v zadnjih letih z zaskrbljenostjo 
spremljajo upadanje precepljenosti v Sloveniji pod 
kritično raven, kar lahko pripelje do epidemije 
nalezljivih bolezni, ki so bile že skorajda povsem 
iztrebljene, so v sporočilu za javnost navedli v 
akademiji. 
 
Dodali so, da je preventiva zelo pomembna v vseh 
življenjskih obdobjih, tako tudi cepljenje, ki prispeva 
k zmanjševanju obolevnosti in ohranjanju dobrega 
zdravja. Nacionalni program cepljenja otrok in 
mladostnikov je univerzalen, za vse otroke in 
mladostnike brezplačen ter vključuje cepljenja proti 
enajstim nalezljivim boleznim, so še dodali. 
 Vir: ZIB Bilten št. 4440 
 

POSKRBIMO ZA NARAVNO OBRAMBO 

 
Proti koncu poletja se ob hladnih večerih zavemo, 
da prihaja jesen. Z njo pa, žal, tudi prvi prehladi, 
najpogosteje – nalezljivo – virusno obolenje 
zgornjih dihalnih poti. Običajno se začne počasi, z 
neprijetnimi bolečinami v grlu in žrelu, kašljem, 
sledita zamašen nos in hripavost. Vse skupaj je 
začinjeno s slabim počutjem, redkeje pa se pojavi 
tudi povišana temperatura. Težavam se lahko 
izognemo, če pravočasno okrepimo imunski 
sistem. 
 
Imunski sistem je obrambni mehanizem telesa, ki 
ga ščiti pred škodljivimi organizmi, ki povzročajo 
bolezni. To so virusi, bakterije ali glivice, ki jih 
poznamo tudi pod imenom patogeni mikrobi. Kadar 
imunski sistem deluje učinkovito, je v stalni 
pripravljenosti, da nas zaščiti pred okužbami in 
splošnimi napadi mikrobov vseh vrst. Oslabljen pa 
se teže upira in potrebuje več časa, da zasledi in 
premaga bakterije, zato se znaki, kot so boleče 
grlo, otekle bezgavke in sluz v dihalih, pojavljajo 
pogosteje. 
 
Padec odpornosti 
Obramba oslabi, če se prehranjujemo z nezdravo 
in premastno hrano oziroma ne zaužijemo dovolj 
svežega sadja in zelenjave ter vitaminov. Tudi pri 
premočnem stresu, žalosti, premalo gibanja in 
spanja pade odpornost. Prav tako se je treba 
izogibati pitju alkohola in kajenju. 
 
Vitamin C na prvem mestu 
Poskrbimo, da bomo dnevno zaužili čim več zdravih 
živil, med njimi vitamina C, ki je prvi vojščak v skrbi 
za močan imunski sistem. Najbogatejši vir sta sadje 
(pomaranče, limone, jagode, ananas, kivi, črni 
ribez) in zelenjava (zelje, brokoli, ohrovt, cvetača, 
paprika, špinača, koleraba). Na dan potrebujemo 
100 mg vitamina C. Če je dnevni vnos dlje nizek, 
lahko povzroči šibkejše delovanje imunskega 

sistema, slabše celjenje ran in večje možnosti za 
razvoj srčnih bolezni ter raka. 
 
Pijmo dovolj 
Pomagajmo telesu in vsak dan popijmo poldrugi 
liter tekočine – vodo in zeliščne čaje -, ki bodo 
zdravo pomagali pri pospeševanju presnove in 
odpravljanju strupov ter krepili imunski sistem. V 
kozarec mlačne vode zjutraj kanemo nekaj kapljic 
limonovega soka (ali jabolčnega kisa) in popijemo 
na tešče, tako bomo dodatno pomagali pri 
razgradnji ostankov hrane in tudi strupov. 
Izogibajmo se napitkom, ki obremenjujejo 
organizem, redijo in obenem otežujejo prebavo 
(kofein, alkohol, industrijski sokovi in sladkani 
ledeni čaji). 
 
Privoščimo si kopel 
Tudi s kopeljo lahko okrepimo obrambo v telesu. 
Privoščimo si vročo, v katero namesto običajne 
kopalne soli dodamo dišeče eterično olje 
pomarančevca. Popolnoma se sprostimo, po 
desetih minutah pa z bolj grobo kopalno rokavico ali 
ščetko predrgnimo vse telo. Na koncu se hitro 
oprhamo še s hladno vodo. Počutili se bomo 
prerojene. 
 
Gibanje za energijo 
Vsaj pol ure gibanja na svežem zraku nas bo 
poživilo in nam povrnilo energijo. Odpravimo se na 
sprehod, hitro hojo ali tek v najbližji gozd ali park. 
Jesen je priložnost za kolesarjenje in vpis v kakšen 
tečaj plesa ali aerobne vadbe. Tudi obisk v savni 
pripomore k izboljšanju imunskega sistema, 
splošnemu poživljanju in utrjevanju telesa, lajšanju 
telesnih in psihičnih naporov. 
 
Jutranji napitek za krepitev imunskega sistema 
Potrebujemo:  
3 dcl mlačne vode,  
sok pol limone,  
dve žlički naribanega ingverja in  
žličko medu.  
V vodi zmešajmo limonov sok, nariban ingver in 
med. Popijte na tešče! 
 Vir: Ona 
 

URNIK POHODOV 
 

Konec počitnic. 
Začel se je jesenski del pohodov. 

Za ogrevanje se bomo podale po Pišečkih 
hribih. Hodile bomo okoli 5  - 6 ur. 

Dobimo se v soboto, dne 9.9.2017 ob 8. uri na 
starem mestu.  
Lepo vabljeni. 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

Fitnes na vrtu 
 

 
 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
 Saša KUZMANOVIĆ (zdravnik specializant), 
 Amadeja KELHAR (pripravnik), 
 Ana Marija PERDIH, 
 Tjaša RADOVIČ. 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
 Nina KOGOVŠEK, 
 Anica KELHAR (upokojitev), 
 Nataša VEBLE. 
 
Število delavcev na dan 31.8.2017 je bilo 348, od 
tega 3 pripravniki zdravniki, 3 pripravniki tehniki 
zdravstvene nege, 1 pripravnik farmacevtski 
tehnik, 1 pripravnik fizioterapevt in 2 udeleženca 
javnih del. 
 
Število delavcev iz ur za mesec julij 2017 je 
znašalo 330,72, od tega iz rednega dela 321,51 
in 7 iz pripravnikov in 2,21 javnih del.  
 

***DELOVNI JUBILEJ*** 
 

V mesecu juliju je 40 – letni jubilej dosegla 
 

MARIJA  NOVAK, SMS 
 

ČESTITAMO! 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

 September – mesec osveščanja o demenci, 

 Tretji teden septembra – Evropski teden 
mobilnosti, Slovenski teden aktivnosti za 
preprečevanje kajenja, 

 Tretja sobota v septembru – Mednarodni dan 
gluhih in naglušnih, 

 5. september – Mednarodni dan 
dobrodelnosti, 

 8. september – Mednarodni dan 
fizioterapevtov, 

 9. september – Mednarodni dan ozaveščanja 
o posledicah izpostavljenosti otroka alkoholu 
pred rojstvom, 

 10. september – Mednarodni dan 
preprečevanja samomora, 

 11. september – Svetovni dan prve pomoči, 
 12. september – Evropski dan ustnega 

zdravja, 
 14. september – Slovenski dan inkontinence, 
 15. september – Mednarodni dan gluhih, 

Svetovni dan ozaveščanja o limfomu, 
 17. september – Svetovni dan darovalcev 

krvotvornih matičnih celic, 
 20. september – Svetovni dan genetike, 
 21. september – Svetovni dan alzheimerjeve 

bolezni, 
 22. september – Svetovni dan mieloične 

levkemije, 
 26. september – Dan slovenskih lekarn, 

Svetovni dan kontracepcije, 
 28. september – Svetovni dan boja proti 

steklini, 
 29. september – Svetovni dan srca, 
 30. september – Svetovni dan gluhonemih. 

 
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!  
 

 
 


