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M O    JJJJ    E E E E     ZZZZ    DDDD    RRRR    AAAA    VVVV    JJJJ    EEEE    
 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 

 
 
Številka 10, letnik 6 
 
 

SVETOVNI DAN SRCA – 29. september 
 
Svetovna zveza za srce je tudi za letošnji svetovni 
dan srca pripravila pobudo za njegovo obeležitev s 
ciljem, da se do konca leta 2025 za vsaj 25% 
zmanjša prezgodnja umrljivost zaradi srčno-žilnih 
bolezni.  
Tudi naše Društvo za zdravje srca in ožilja, 
Podružnica Posavje delujemo na preventivnem 
področju s poudarkom na spodbujanju zdravega 
življenjskega sloga že od otroštva dalje, da bi 
zmanjšali verjetnost pojava srčno-žilne bolezni in 
možganske kapi. Ob ekonomski krizi, ki prizadeva v 
se več držav, bodo posamezniki morali v večji meri 
prevzemati odgovornost za lastno zdravje in zdravje 
v svojih družinah.  
27.9.2013 smo v ta namen organizirali kulturno 
prireditev, ki je potekala v Viteški dvorani, Posavski 
muzej Brežice. Nastopala je Glasbena šola Brežice, ki 
je izvajala citerski koncert in nam napolnila srce z 
lepimi melodijami. Program pa so nam popestrili 
učenci Osnovne šole Brežice, ki so namenili svoje 
misli srcu. 
Milena Strašek, dr.med, spec. internist,  podpredsednica 
Društva za srce in ožilje, Podružnica Posavje 
 

 
 

 
PROGRAM IZMENJAVE ZDRAVSTVENEGA 

OSEBJA 
 
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije se v letu 
2013/2014 že petič 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). Tema letošnjega 
programa izmenjave je »Quality first! Challenges in 
the changing hostpital and healthcare enviroment.« 
Program je namenjen vsem zdravstvenim delavcem, 
sodelavcem in ostalim zaposlenim, zlasti tistim,  ki 
opravljajo delo na vodilnih in vodstvenih delovnih 
mestih. Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji: 
- tri leta delovnih izkušenj, 
- delo mora biti bodisi posredno bodisi neposredno 

povezano z vodenjem in upravljanjem,  
- ustrezno znanje tujega jezika, ki ga zahteva 

država gostiteljica.  
Pred odhodom v tujino se dogovori glede denarnega 
nadomestila, namestitve in prehrane ter stroškov 
prevoza. 
Časovna premica programa izmenjave: 

• oktober 2013: prijava udeležencev in 
gostiteljev, 

• november 2013: opravljena izbira 
kandidatov,  

• januar 2014: testiranje jezikovnega znanja 
kandidata, 

• marec 2014: formalni pričetek programa 
izmenjave, v trajanju 4 tednov (od 28.4. do 
25.5.2014), 

• maj 2013: zaključek programa izmenjave in 
odhod na evalvacijsko konferenco, 

• julij 2014: oddaja končnega poročila 
(udeleženec, gostitelj). 

Vir: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije 
 
 

UGASNI, KO NE RABIŠ! 

Ste vedeli, da se je v obdobju 2005-2012 raba 
energije v vaši bolnišnici zmanjšala za 37 %? Raba 
energije na m2 površine stavb se je v istem obdobju 
zmanjšala za slabo tretjino, raba energije na bolnika 
pa za 42 %! S prenovo kotlovnice in ogrevalnega 
sistema, energetsko sanacijo kuhinje in drugimi 
ukrepi je Splošna bolnišnica Brežice dosegla 
zavidanja vredne rezultate na področju učinkovitega 
ravnanja z energijo v slovenskih bolnišnicah, in prav 
je, da ste s tem seznanjeni prav vsi zaposleni. 

Z energetsko sanacijo stavb se bo raba energije še 
dodatno zmanjšala, a ob vsem tem vendarle ne 
smemo prezreti, da so bili dobri rezultati doseženi 
predvsem z učinkovitejšo rabo toplote, medtem ko 
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raba električne energije počasi, a vztrajno narašča. 
Raba električne energije na bolnika se je tako v 
obdobju 2005-2012, predvsem zaradi večanja števila 
klimatskih in elektronskih naprav, povečala za kar 
52 %. In to je bil tudi eden od vzrokov, da se je 
bolnišnica odločila za sodelovanje v projektu Re-Co 
(Re-Commissioning – Optimizacija delovanja 
energetskih sistemov v obstoječih nestanovanjskih 
stavbah; http://www.re-co.eu/), ki poteka v okviru 
programa Inteligentna energija – Evropa (IEE) 
Evropske komisije. V projekt, v katerem sodeluje 10 
partnerjev iz osmih držav, med njimi tudi Center za 
energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«, je 
Splošna bolnišnica Brežice vključena kot eden od 
partnerjev iz prakse. Namen projekta Re-Co je 
namreč z izvajanjem neinvesticijskih ukrepov 
učinkovite rabe energije oz. ukrepov s kratko dobo 
vračanja v stavbah partnerjev iz prakse ugotoviti, 
kakšni so dejanski učinki izvajanja Re-
Commissioninga na rabo in stroške energije, torej 
tudi električne energije. Učinkovita raba energije 
seveda ne pomeni samo manjšega stroška energije – 
s primernim ravnanjem z energijo lahko bistveno 
pripomoremo tudi k zagotavljanju ustreznih delovnih 
in bivalnih pogojev ter večji zanesljivosti oskrbe z 
energijo, brez katere nemoteno delovanja bolnišnice 
danes ni več mogoče.  
 

 
Slika 1: Motivacijska delavnica 23. maja 2013 

 
V okviru projekta Re-Co se v Splošni bolnišnici 
Brežice že izvajajo nekateri ukrepi za optimizacijo 
delovanja energetskih sistemov, na pobudo vodstva 
bolnišnice pa potekajo tudi motivacijske aktivnosti za 
učinkovitejšo rabo energije. Na rabo energije namreč 
ne vplivajo samo izbrani energetski sistemi in njihovi 
upravljavci, ampak tudi vsi ostali, ki v teh stavbah 
bivamo in/ali delamo in smo porabniki energije. S 
spremembo ustaljenih načinov ravnanja z energijo je 
mogoče rabo energije zmanjšati za vsaj 5 % in to 
pogosto celo z izboljšanjem bivalnih in delovnih 
pogojev.  
 
Od maja do septembra 2013 so v Splošni bolnišnici 
Brežice tako že potekale 3 motivacijske delavnice s 
poudarkom na organizacijskih ukrepih za zmanjšanje 

rabe energije v poletnem času, ki se jih je udeležila 
približno šestina vseh zaposlenih (slika 1). Nočno in 
zgodnje jutranje prezračevanje in pravilna uporaba 
senčil, nastavitev primerne notranje temperature, ki 
sme biti največ 8 °C nižja od zunanje temperature, 
pri uporabi klimatskih naprav, ugašanje luči in 
elektronskih naprav, ko jih ne potrebujemo, 
namestitev naprav, ki oddajajo veliko toplote, v 
ločene prostore, so samo nekateri od ukrepov, s 
katerimi lahko prispevamo k prijetnejšemu bivanju v 
stavbah. Udeleženci delavnic ste z izvajanjem teh 
ukrepov od sredine maja do konca avgusta v 
primerjavi z istim obdobjem lani prihranili skoraj 7,5 
MWh električne energije oz. približno 4 %, kar 
vsekakor dokazuje, da vpliv našega ravnanja na rabo 
energije ni zanemarljiv. Z motivacijo zaposlenih za 
učinkovitejšo rabo energije se v zdravstvenih zavodih 
v Sloveniji do zdaj ni še nihče načrtno ukvarjal, zato 
so rezultati, ki ste jih dosegli zaposleni Splošne 
bolnišnice Brežice s svojimi prizadevanji, še toliko 
pomembnejši, in upamo, da vas bodo spodbudili k 
izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije tudi v 
prihodnje, saj smo si za cilj zastavili ustavitev rasti 
rabe električne energije (slika2). 
 

 
Slika 2: Raba električne energije po dvotedenskih intervalih od 
začetka leta 2011 naprej 
 
Po treh motivacijskih delavnicah, ki jim bo novembra 
sledila še ena s poudarkom na ukrepih za pravilno 
prezračevanje in ogrevanje prostorov v zimskem 
času, se lahko vsem, ki se udeležujete naših 
delavnic, samo zahvalimo za dosedanje sodelovanje 
– brez vašega truda tako spodbudnih rezultatov ne bi 
bilo! Ob tej priložnosti pa bi se radi zahvalili tudi 
vodstvu bolnišnice za podporo pri izvajanju projekta 
Re-Co v Splošni bolnišnici Brežice, kot tudi vsem 
drugim zaposlenim, ki z nami sodelujete pri izvajanju 
ukrepov učinkovite rabe energije na energetskih 
sistemih, še posebej tehničnemu osebju. Se kmalu 
spet vidimo, do takrat pa naj še naprej velja zlato 
pravilo rabe električne energije – Ugasni, ko ne 
rabiš! 
Barbara Petelin Visočnik, Boris Sučić, Marko Pečkaj 
Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost 
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AKTIVNA STROKOVNA UDELEŽBA Z 
IZVAJANJEM PREDAVANJA 

 
Dne 27. in 28. 9. 2013 smo se zdravniki internega 
oddelka udeležili IV. Kongresa in 25. strokovnega 
sestanka interne medicine 2013, ki je potekal v 
Domus medica Ljubljana.  
Predstavljene so bile teme z vseh področij interne 
medicine, predvsem je bil poudarek v diagnostiki in 
zdravljenju internističnih obolenj.  
Drugi dan kongresa je svoj prispevek z naslovom 
Maščobna jetra kot kazalec metaboličnega sindroma, 
podal dr. Dinko Rogulj, dr.med., spec. internist. Po 
zanimivem predavanju, je potekala aktivna razprava 
o predavani temi.  
Milena Strašek, dr.med., spec.internist, strokovna 
direktorica 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 

Sklenitev delovnega razmerja: 
- TOMŠE Ivanka (javna dela). 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- RASINEC Mirela (javna dela), 
- LAZIĆ Snežana (SMS v negovalni enoti), 
- ZALOKAR Maja (DMS v negovalni enoti), 
- POLŠAK Barbara (fizioterapevt – pripravnik). 

 
Število zaposlenih na dan 30.9.2013 je bilo 
308, od tega 14 na javnih delih, 2 zdravnika 
pripravnika, 1 pripravnik tehnik zdravstvene nege, 1 
pripravnica fizioterapevtka in 1 pripravnica - 
radiološki inženir.  
 
Število delavcev iz ur za mesec avgust je znašalo 
301,01, od tega iz rednega dela 281,01, 5 iz 
pripravnikov in 14 iz javnih del. 
 
 

***Delovni jubileji*** 
 

 
V mesecu septembru sta dosegla 

20 – letni delovni jubilej  
JOŽE JAZBEC, vzdrževalec IV  

 
 

30 –letni delovni jubilej 
DUŠICA MAKSIMOVIĆ, strežnica II(III). 

 
 

ČESTITAMO! 
 
 
Asist. Robert Sotler, dipl.zn. je bil izvoljen za 
namestnika člana nadzornega odbora SDMI -  
Slovenskega društva za medicinsko informatiko.  
 

 
 

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,  
• Druga sobota oktobra – Svetovni dan 

Hospica in paliativne oskrbe, 
• 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.  

 
 

POHVALE 
 
»Spoštovani g.direktor, 
Čestitam vam na izredno strokovnem in prijaznem 
timu, ki ga imate na kirurškem oddelku. 
V nedeljo 15.9.2013 v zgodnjih jutranjih urah sem 
bila zaradi hudih bolečin v ledvenem področju 
pripeljana v vašo ustanovo, ker sem dobila takojšnjo 
strokovno pomoč. Rada bi se zahvalila zdravstvenem 
osebju: dr.Poharju in vsemu dežurnemu osebju, prav 
tako pa tudi osebju na kirurškem oddelku, kjer sem 
prebila nekaj ur. Izredno sem bila zadovoljna z 
obravnavo in prijaznostjo osebja. Še prav posebej pa 
je pohvalno, da me je sestra iz oddelka, kjer sem bila 
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hospitalizirana, čez dva dni poklicala in vprašala po 
počutju in mi ponudila možnost zastavitve vprašanja. 
To v slovenskih bolnišnicah vsekakor ni praksa in tudi 
zato ste tako izjemni in odlični.  
Ker sem želela, da pohvalo preberete tudi vi, kot 
generalni vodja, vas vljudno prosim, da moje 
spoštovanje in zahvalo posredujete osebju na 
kirurškem oddelku.  
S spoštovanjem in lepimi pozdravi!« 
Marija Kobalej, Zg.Hoče, 18.9.2013 
 
»Poštovani,  
Oduševljeni smo vrhunskim tretmanom, 
poštovanjem, srcem, dorotom, profesionalnošču koju 
ste nam pružili danas i jučer. Živio sam u više 
zemalja Europe i u Massachusettsu u USA, imao sam 
prilike biti u privatnim bolnicama, ali nivo usluge i 
profekcionizma je u Brežicama daleko, daleko iznad 
najboljih klinika u kojima sam bio tamo. Hvala vam, i 
dalje sam bez teksta.« 
Bojan Živanić, 27.9.2013 
 
 

PRITOŽBE 
 
1. Delavci raje pijejo kavo, kot pa poskrbijo za 

bolne. 
2. Doktor Povhe je najbolj neprijazen, vsako stvar 

jemlje z lahkoto in se za nič ne sekira. 
3. Čakalne dobe so daljše kot v Ljubljani. Ne vem, 

če smo bolj popularni in ne vem, če so Brežice 
večje mesto kot Ljubljana. 

4. Klima je prehladna. 
5. Skratka, bolnišica ni za nikamor, čedalje slabše 

je! Za naše zdravje jim je prav vseeno. Če ne 
zahtevaš ničesar in ne dvigneš glasu, tudi 
ukrepali ne bodo.  

P.s.: Na žalost nimamo nobene pohvale. (anonimno) 
 

 
1. Pritožba zoper upravo bolnišnice, ker ne objavi 

gesla za brezžično povezavo do interneta oz. wi-
fi. 

2. Pritožba zoper kuhinjo: večerja na otroškem 
oddelku je ob 18.15 uri, zajtrk pa je ob 8.30 uri. 
To je več kot 12 ur razlike, kar je za otroke več 
kot preveč. Zajtrk bi lahko bil od 7. do 7.30 ure, 
saj so otroci že lačni, kar pa ni prav. (anonimno) 

 
 

D O G O D K I – N A P O V E D N I K 
 
Humanitarni koncert z namenom zbiranja 
sredstev za nakup mamografa za SB Brežice, 
16.10.2013 ob 19. uri, Športna dvorana Brežice. 
Da bi bila dvorana res polna, je potrebno prodati vse 
vstopnice. Prosimo, da se vključite v prodajo vstopnic 
bližnjim, sosedom in znancem. Vstopnice dobite pri 
Robertu Sotlerju, lahko jih pa tudi kupite pri vratarju, 

v diabetološki ambulanti, v ginekološki ambulanti ter 
ambulanti za bolezni dojk. 
Organizator: Društvo Zdravje za Posavje v 
sodelovanju s Posavskim in Obsoteljskim društvom 
za boj proti raku 

 
 

 
 

*** 
 

Državna proslava v počastitev svetovnega 
dneva diabetesa, 16. november 2013, Kulturni 
dom Krško. 
Organizator: Društvo diabetikov Posavje-Brežice.  
 

 

VABILO k sodelovanju 
 
Uslužbenci, ki bi želeli objaviti svoj prispevek v 
bolnišničnem glasilu, ga pošljite na elektronski 
naslov: jana.povsic@sb-brezice.si. Glede na 
zmožnosti bo objavljen v naslednji številki. Še naprej 
vljudno vabljeni k sodelovanju! ☺ 

 

 


