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MOJE ZDRAVJE 
Glasilo Splošne bolnišnice 

Brežice 
 
Številka 10 letnik 4 
 

Dan invalidov in bolnikov 
občine Brežice 

 
Tudi v letošnjem letu smo 
pristopili k organizaciji dvodnevne 
prireditve v okviru praznika 
invalidov in bolnikov občine 
Brežice, ki bo potekala 25. in 26. 
oktobra v Mladinskem centru v 
Brežicah. Na tej prireditvi bodo 
različna društva pripravila sklop 
predstavitev in delavnic, 
vzporedno pa bodo v sodelovanju 
s Splošno bolnišnico Brežice, 
njihovimi in zunanjimi strokovnjaki 
potekala strokovna predavanja v 
okviru različnih tematskih sklopov. 
Organiziran bo tudi Dan odprtih 
vrat bolnišnice. Prireditev bo 
zaključena s kulturnim programom 
pevke Elde Viler.  
Urnik prireditve: 

• 1. dan prireditve, 25. 
oktober 2011: 

Ob 10.00 uri (velika dvorana 
Mladinskega centra Brežice) – 
predstavitev bolnišnice in 
društev bolnikov in invalidov iz 
Posavja in Obostelja ter 
delavnice in demonstracije 
društev bolnikov (razne 
meritve, npr. RR, krvni sladkor, 

kostna gostota, nordijska 
hoja, postopki oživljanja, 
ipd.); 
Od 8.00 – 18.00 ure (sejna 
soba Mladinskega centra 
Brežice) – strokovna 
predavanja bolnišničnih in 
zunanjih strokovnjakov v 
okviru različnih tematskih 
sklopov (objava urnika 
predavanj bo kmalu na spletni 
strani bolnišnice). 
• 2. dan prireditve, 26. 

oktober 2011: 
Ob 12. in 14. uri Dan odprtih 
vrat bolnišnice (zbirno mesto 
v avli pri sprejemni pisarni oz. 
kirurški ambulanti); 
Ob 17. uri – glavna oz. 
zaključna prireditev s 
kulturnim programom (velika 
dvorana Mladinskega centra 
Brežice). 
 

Vabljeni! 
 
Splošna bolnišnica Brežice 

učni zavod 
 
Splošna bolnišnica Brežice je v 
mesecu septembru za obdobje 
pet let pridobila naziv učni zavod 
za izvajanje praktičnega pouka 
dijakov srednje strokovnega 
izobraževalnega programa tehnik 
zdravstvene nege, laboratorijski 
tehnik in študentov 
visokošolskega strokovnega 
študijskega programa 
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zdravstvena nega, babištvo, 
fizioterapija, laboratorijska 
biomedicina ter študentov 
univerzitetnega študijskega 
programa medicina.  
 
 

Program izmenjave 
zdravstvenega osebja 

 
Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije se v letu 2011/2012 že 
tretjič vključuje v program 
izmenjave zdravstvenega osebja, 
ki ga z namenom spodbujanja 
izmenjave znanja, izkušenj ter 
dobrih praks med zdravstvenim 
osebjem znotraj Evropske unije 
organizira Evropska zveza 
bolnišnic in drugih zdravstvenih 
organizacij (HOPE). 
Program je namenjen vsem 
zdravstvenim delavcem in 
sodelavcem ter ostalim 
zaposlenim, zlasti tistim, ki 
opravljajo delo na vodilnih in 
vodstvenih delovnih mestih. Tema 
letošnjega programa izmenjave je 
»Staranje delovne sile v zdravstvu, 
staranje pacientov – izziv za 
bolnišnice in zdravstvo v Evropi.« 
K sodelovanju je bila povabljena 
tudi bolnišnica Brežice.  
 

Projekt Re-Co 
 
S 1. septembrom 2011 se je tudi 
uradno začel projekt Re-Co (Re-
Commissioning – Raising Energy 

Performance in Existing Non-
Residental Buildings). Projekt 
vodi Grška energetska sanacija, 
trajal pa bo 33 mesecev, torej do 
konca maja 2014. Projekt so 
podprle tudi Splošna bolnišnica 
Brežice, Bolnišnica Golnik ter 
Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije.  
V skladu s programom del je 
oktobra predviden podpis 
sporazuma o sodelovanju z 
vsako bolnišnico, potem pa do 
konca marca 2012 priprava 
projektov in z začetkom aprila 
2012 njihovo izvajanje. Vsaj kar 
se energetske učinkovitosti tiče, 
je torej pred nami kar dinamično 
obdobje. 
 
 

XVII. državno preverjanje 
usposobljenosti ekip prve 
pomoči Civilne zaščite in 

Rdečega križa 
 
Uprava RS za zaščito in 
reševanje je v soboto, 8. oktobra 
2011 v Brežicah organizirala 17. 
državno preverjanje 
usposobljenosti ekip prve pomoči 
Civilne zaščite in Rdečega križa, 
del delovne točke pa so izvedli 
tudi v naši bolnišnici oz. njeni 
okolici. V Splošni bolnišnici 
Brežice je bila organizirana vaja 
evakuacije v primeru potresa.  
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Novoletna zabava 
 
Leto bo kmalu sklenjeno in čas je, 
da začnemo razmišljati o naši 
tradicionalni novoletni zabavi za 
uslužbence bolnišnice. Zabavo 
organizirajo bolnišnica, Sindikat 
delavcev v zdravstveni negi in 
Sindikat zdravstva in socialnega 
varstva (sindikata in bolnišnica 
bodo krili del stroškov po 
dogovoru, znesek 5 EUR pa 
poravna vsak uslužbenec pri plači 
za oktober zaradi resnosti prijave 
in udeležbe). Ker moramo čim prej 
rezervirati primeren prostor (glede 
na število prijav), boste na 
oddelke dobili prijavne liste, kamor 
boste vpisali svojo udeležbo do 
25.10.2011. 
Želimo, da se zabave udeležite v 
čim večjem številu in si vsi, ki 
imate možnost, rezervirate soboto, 
10.12.2011 za veselo druženje s 
sodelavci izven bolnišnice, ob 
spremljavi glasbe in dobre hrane. 
Skupaj se bomo spomnili 
dogodkov, ki smo jih preživeli v 
tem letu in si zaželeli veliko 
dobrega v prihodnjem.  
Pokažimo, da smo kolektiv, ki zna 
dobro delati, ko je čas za delo in 
se dobro zabavati, ko je čas za 
zabavo. 
 
 
 
 
 

O b v e s t i l o ! 
 
Uslužbence obveščamo, da je na 
podlagi 10. člena aneksa 1 k 
Splošnemu dogovoru za 
pogodbeno leto 2011 in 2. 
odstavka 6. člena Navodil o 
plačevanju izvajalcem 
zdravstvenih storitev izdan Sklep 
o rokih plačil avansov v letu 
2011. Na podlagi sklepa bo 
osebni dohodek do konca leta 
2011 izplačan v naslednjih 
terminih: 
 

• 10. novembra 2011 in 
• 12. decembra 2011. 

 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 

- Bašič Mateja, zdravstveni 
administrator,  

- Pohar Matjaž, dr.med., 
zdravnik specializant, 

- Dvornik Lidija, DMS v 
intenzivni negi,  

- Hriberšek Sanja, DMS v 
negovalni enoti,  

- Vasiljević Predrag, 
zdravnik specializant. 

 
Prekinitev delovnega razmerja: 

- Mikec Kristina, SMS v 
negovalni enoti, 

- Fluher Katarina, SMS v 
negovalni enoti,  
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- Ganc Vesna, fizioterapevt 
III. 

 
***Delovni jubilej*** 

 
V mesecu septembru sta dosegli  

30 - letni delovni jubilej 
Kalin Veronika  

in 
Panić Danica. 

 
ČESTITAMO! 

 
 

Zdravstveni koledarček 
 

• Oktober – Svetovni mesec 
boja proti raku dojk, 

• Prvi teden oktobra – 
Evropski teden boja proti 
raku, 

• Prvi teden oktobra – 
Svetovni teden dojenja, 

• Prvi teden oktobra – 
Evropski teden osveščanja o 
disleksiji, 

• Drugi četrtek oktobra – 
Svetovni dan vida,  

• 1. oktober – Mednarodni dan 
starejših, 

• 1. oktober – Svetovni dan 
boja proti hepatitisu C, 

• 2. oktober – Svetovni dan 
stomistov,  

• 5. oktober – Dan darovanja 
organov in transplantacij, 

• 8. oktober – Svetovni dan 
paliativne oskrbe, 

• 10. oktober – Svetovni dan 
duševnega zdravja,  

• 11. oktober – Svetovni dan 
boja proti bolečini, 

• 12. oktober – Svetovni dan 
revmatskih bolezni,  

• 14. oktober – Evropski in 
svetovni dan darovanja in 
transplantacije, 

• 15. oktober – Svetovni dan 
umivanja rok, 

• 15. oktober – Dan zdravih 
dojk,  

• 15. oktober – Mednarodni 
dan bele palice,  

• 15. oktober – Svetovni dan 
hoje, 

• 16. oktober – Svetovni dan 
hrane, 

• 16. oktober – Svetovni dan 
hrbteničnih bolezni in 
okvar,  

• 17. oktober – Mednarodni 
dan boja proti revščini, 

• 20. oktober – Svetovni dan 
osteoporoze, 

• 29. oktober – Svetovni dan 
psoriaze.  

 
 
Število zaposlenih na dan 30.9.2011 je 
bilo 302, od tega 1 zdravnik 
pripravnik, 1 pripravnica zdravstvene 
nege, 2 pripravnici dipl. inženirki 
laboratorijske biomedicine in 3 
zaposlene preko javnih del.  
Število delavcev iz ur za mesec avgust 
je znašalo skupaj 303,14, od tega 
292,56 iz rednega dela, 7,4 
pripravnikov in 3,18 delavcev javnih 
del. 


