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POHVALE:  2009, 2010 

 

LETO ODDELEK PREDMET 

2009 
Kirurški oddelek Zahvala za uspešno opravljeno operacijo. 
 Zahvala zdravniku za uspešno opravljeno operacijo in celotnemu zdravstvenemu osebju. 
 Pohvala medicinskim sestram 
 Zahvala kirurgom in vsem medicinskem osebju abdominalnega oddelka za strokovnost in prijaznost. 
Kirurški oddelek in oddelek za 
intenzivno terapijo 

Zahvala vsem zdravnikom in medicinskim sestram za njihovo delo in prijaznost. 

Oddelek za intenzivno terapijo Zahvala čudovitemu osebju v oddelku intenzivne terapije, kjer je bila pacientka priča toplim medčloveškim 
odnosom do bolnikov, enako pa tudi med osebjem in v timu. Kljub obilici dela ni pri osebju zaznala 
drugačne barve glasu, ki bi kazala na utrujenost ali naveličanost. 

Interni, kirurški oddelek in 
oddelek za intenzivno terapijo 

Zahvala zdravnikom in ostalem medicinskem osebju za prijaznost in strokovnost 

Ginekološki oddelek Zahvala celotnemu osebju, ki so pacientke obravnavali osebno in ne samo kot številke.  
 Zahvala prijaznemu osebju, predvsem babici in ginekologinji. 
Pediatrični oddelek Pohvala celotnemu medicinskemu osebju za ves trud in dobro voljo. 
 Zahvala za prijaznost in potrpežljivost 
 Pohvala zdravnikov in sester, ki so zelo prijazni. 
 Zahvala celotnemu osebju za pomoč in postrežbo. 
 Zahvala celotnemu osebju za izjemno pozornost, strokovno pomoč, prijaznost in razumevanje 
 Pohvala celotnemu medicinskemu osebju na račun strokovnosti, prijaznosti in ustrežljivosti. 
 Zahvala celotnemu kolektivu otroškega oddelka  za prijaznost in skrbnosti pri uspešnem zdravljenju. 
Fizioterapija Zahvala fizioterapevtkam za prijaznost in enakopravno obravnavo vseh pacientov, čeprav imajo veliko dela.  
Okulistična ambulanta Zahvala zdravniku za uspešno zdravljenje in prijaznost ter zadovoljstvo nad celotnim osebjem. Pacientka je 
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izrazila tudi hvaležnost, da imamo v Brežicah bolnišnico in željo, da tako tudi ostane.  
Uprava Pohvala direktorju, ker je veliko dobrega naredil za Bolnišnico Brežice.  
Splošna bolnišnica Brežice Zahvala Splošni bolnišnici Brežice za hitro strokovno pomoč in prijaznost zaposlenih.  
 Zahvala vsem zdravnikom in medicinskim sestram za strokovnost in prijaznost.  

Bolnica bo vsem, ki bodo potrebovali zdravniško pomoč, priporočila Bolnišnico Brežice. 
2010 
Oddelek za intenzivno terapijo Pohvala na račun humanosti, strokovnosti in etičnosti oddelčne zdravnice.  
Interni oddelek Zahvala ta pomoč, potrpežljivost, izjemno prijaznost, toplino vsem sestram.  

Zahvala oddelčnemu zdravniku za prijaznost in njegov čas, ki ga je namenil svojcem za informacije, ter za 
trud, da bi bolnici pomagal.  
Zahvala predstojnici oddelka.  

 Pozitivno presenečenje nad sprejemnim zdravnikom in zahvala za osebno zavzetost zdravnika in ostalega 
medicinskega osebja ob sprejemu pacienta. 
Želja pacienta, ki ne sodi v naše gravitacijsko območje, da bi v SB Brežice opravil dodatne zdravstvene 
preiskave.   

Ginekološki oddelek Pohvala strokovnosti medicinskega osebja in obstoječe tehnične infrastrukture Bolnišnice Brežice. 
Pripravljenost hvaležne mamice donirati denar za nakup opreme za novorojenčke. 

 Zahvala za vso skrb in hitro strokovno pomoč celotnega medicinskega osebja. 
 Zadovoljstvo porodnice z osebjem na oddelku. 
Ortopedska ambulanta Pohvala in zahvala uslužbenki iz ortopedske ambulante, ker je znala z empatijo sporočiti slabo novico, se 

opravičiti, ponuditi drugo alternativo, sprejeti vse kritike pacientke in kljub temu vztrajati pri prijaznosti in 
strokovnosti 

Splošna bolnišnica Brežice Zahvala Bolnišnici Brežice, ker je bila pobudnica za ustanovitev Društva za preprečevanje osteoporoze 
Posavje in ker društvu, poleg moralne podpore zagotavlja tudi druge pomembne oblike sodelovanja. 

 Prošnja za strokovno mnenje po priporočilu sodelavca, ki se je že zdravil v Bolnišnici Brežice 
 


