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ZUNANJA PRESOJA BOLNIŠNIČNE KRVNE
BANKE SB Brežice
Prav je, da so vsi zaposleni obveščeni o
pomembnih dogodkih v bolnišnici, kar zagotovo je
zunanja presoja bolnišnične krvne banke.
Vsem v laboratoriju in drugim, ki skrbite za
nemoteno delo bolnišnične krvne banke, še
posebej pa Nuši Bevc, se zahvaljujem za dosledno
in predano skrb za kakovostno delo.
Samo tako naprej.
Anica Hribar, direktorica
Dne 4.9.2018 je bila izvedena 2.redna presoja
bolnišnične krvne banke SB Brežice s strani
Zavoda RS za transfuzijsko medicino.
Razlog za presojo: Zavod RS za transfuzijsko
medicino je s SB Brežice podpisal pogodbo o
vzpostavitvi bolnišnične krvne banke. Služba
vodenja sistema kakovosti ZTM v krvni banki redno
izvaja zunanjo presojo pogojev shranjevanja in
razdeljevanja komponent krvi, predtransfuzijskega
testiranja in bolnišnične transfuzijske dejavnosti ter
predlaga korektivne ukrepe.
Presoja se je začela ob 9.00 z uvodnim sestankom
na upravi in nadaljevala v prostorih biokemičnega
laboratorija – bolnišnične krvne banke do 14.20 ure.
Končala se je z zaključnim sestankom na upravi ob
15.00.
Presojevalki Zavoda RS za transfuzijsko medicino,
Apolonija Uran, mag. farm., spec. in Nevenka
Marolt, mag.prav. sta preverjali skladnost dela z

dobro transfuzijsko prakso in veljavno zakonodajo
s področja preskrbe s krvjo, in sicer na področjih:
1. Organiziranost in vodenje transfuzijske
dejavnosti,
2. Proces shranjevanja in razdeljevanja krvi
3. Proces predtransfuzijske preiskave,
4. Izvedba korektivnih ukrepov izrečenih na
predhodni presoji.
Po zelo natančnem in podrobnem pregledu vseh
zahtevanih dokumentov in preverjanju klinične poti
aplikacije komponent krvi sta presojevalki na
zaključnem sestanku v prisotnosti A. Hribar,
direktorice, M. Savnik-Iskra, strokovne direktorice,
I. Razboršek, nadzorne transfuziologinje in N.
Bevc,
koordinatorke
transfuzijske
službe
bolnišnične krvne banke, podali ustno mnenje o
delovanju bolnišnične krvne banke, ki je bilo v celoti
pohvalno.
Pisno Zaključno poročilo o zunanji presoji, obsega
desetih strani, nam v zaključku nalaga korektivne
ukrepe in priporočila, in sicer v petih točkah.
Korektivni ukrepi so administrativne narave.
Dokazila o njihovi izvedbi moramo poslati službi
vodenja sistema kakovosti ZTM.
Naslednja presoja bo predvidoma izvedena v letu
2020.
Nuša Bevc, koordinator bolnišnične krvne
banke

CEPLJENJE PROTI SEZONSKI GRIPI
Vse zaposlene v SB Brežice obveščamo, da se
še vedno lahko cepite proti sezonski gripi pri
Tinkari Pacek v prostorih stare reanimacije po
predhodnem naročilu.
Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto
širi med prebivalci. Po ocenah zanjo vsako sezono
zboli do 10 odstotkov prebivalcev, kar je do 200.000
naših prebivalcev. Za preprečevanje širjenja je
priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila:
 poskrbimo in okrepimo zdravje s pravilno
prehrano in dovolj gibanja ter se izogibamo
natrpanim prostorom;
 cepimo se proti gripi in tako zmanjšamo
verjetnost, da bi po okužbi zboleli;
 če zbolimo, ostanemo doma in poskrbimo, da
okužbe
ne
prenesemo
na
svoje
bližnje: temeljito in pogosto si umivamo roke in
pri kihanju ali kašljanju si usta pokrijemo s
papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali
kihamo/kašljamo v rokav.

Čeprav cepljenje proti gripi priporočamo vsem
prebivalcem, je posebej priporočljivo za tiste, ki bi
lahko imeli težek potek bolezni. Cepljenje proti gripi
še posebej priporočamo:
 starejšim od 65 let,
 kroničnim bolnikom in njihovim družinskim
članom,
 osebam, ki imajo izrazito povečano telesno
težo,
 majhnim otrokom (od šest mesecev do
drugega leta starosti) in njihovim družinskim
članom,
 nosečnicam in njihovim družinskim članom,
 zdravstvenim delavcem, ki so pri svojem delu
izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu
lahko prenesejo okužbo na druge osebe,
 drugim delavcem v nujnih službah, ki so
pomembni za delovanje različnih dejavnosti.
Virusi gripe se stalno spreminjajo, zato se
spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno
tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma
krožili v prihajajoči sezoni. Cepiti se je treba vsako
leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od
devet let, ki se prvič cepijo proti gripi, sta potrebna
dva odmerka. Zaščita se vzpostavi približno dva
tedna po cepljenju in traja več mesecev,
postopoma upada in je po enem letu lahko že
prenizka.
Cepljenje proti gripi ščiti tako pred boleznijo kot tudi
pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo.
Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni
večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje
z znaki obolenja dihal in bolečinami v mišicah in
sklepih. Pri ogroženih skupina prebivalstva pa
bolezen lahko poteka s težjo klinično sliko s
pogostimi zapleti (kot so virusne in bakterijske
pljučnice) in tudi z višjo smrtnostjo. Pri omenjenih
skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za
hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali
njenih zapletov.

domu – vzpostavitev enote za ohranjanje
samostojnosti, vzpostavitev integrirane oskrbe z
zaposlitvijo tehnikov zdravstvene nege, ki bodo
opravljali zdravstvene storitve, katerih patronažna
služba ne izvaja, socialna oskrba pa ne sme.
Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe je nujna, saj
se življenjska doba povišuje, zdravo življenje pa ob
tem ne sovpada z višanjem življenjske dobe.
Sprejem zakona je nujno potreben, predlog zakona
je pripravljen in prinaša dobre rešitve. V okviru
projekta bomo spremljali tekoče stanje in mesečno
poročali, ter sproti ugotavljali, ali je nabor storitev
primeren ali ne. V praksi se bo izkazalo, ali je
potrebno storitve dopolniti.
Pri projektu »Most« bodo poleg naše bolnišnice
sodelovali še: Občina Krško, Dom starejših
občanov Krško, Zdravstveni dom Krško in
Varstveno delovni center Krško – Leskovec,
podporni partnerji pa so še: Hospic za Dolenjsko,
Posavje in Belo krajino, Društvi Sožitje in Sonček,
Društvo upokojencev Krško ter Društvo gluhih in
naglušnih Posavja Krško. Vsi partnerji projekt
pozitivno pozdravljajo, se veselijo sodelovanja in
menijo, da je projekt glede na demografijo zelo
spodbuden za to okolje.
V okviru dveletnega pilotnega projekta je
predvidenih 14 novih zaposlitev, od tega 9 v okviru
CSD Krško, ostale pa pri drugih partnerjih. Iz SB
Brežice bosta del 4-članskega tima na enotni
vstopni točki:
- Fizioterapevtka Cvetka Strajnar,
- Socialna delavka Mojca Iljaš.
Vodja projekta za SB Brežice Tanja Cerjak

ROŽNATI OKTOBER 2018
Mesec, posvečen boju proti raku dojk

Vir: NIJZ

PILOTNI PROJEKT INTEGRIRANE OSKRBE
V OBČINI KRŠKO »MOST«
V ponedeljek, 10. 9. 2018 so na Centru za socialno
delo Krško pripravili prvo delovno srečanje
partnerjev, s katerimi bomo sodelovali v projektu
Integrirana oskrba v občini Krško »MOST«. Z
omenjenim projektom bomo poskušali povezati
različne oblike socialnovarstvene in zdravstvene
pomoči starejšim in drugim potrebnim osebam v
enotno mrežo. Pilotne aktivnosti, ki se bodo
izvajale, so: integracija obstoječih sistemov ter
nadgradnja le-teh, vzpostavitev enotne vstopne
točke, testiranje novega ocenjevalnega orodja,
informiranje o možnih oblikah pomoči v primeru
dolgotrajne oskrbe, testiranje novih storitev na

Rožnati oktober je svetovni mesec boja proti raku
dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah. Samo v
Sloveniji vsako leto na novo zboli več kot 1.100
žensk.
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Zgodnje odkrivanje je najbolj učinkovita preventiva.
Ženske si moramo dojke pregledovati vsak mesec.
Z rednim samopregledovanjem spoznamo svoje
zdrave dojke, tako da lažje prepoznamo njihove
morebitne spremembe.
V Urgentnem centru Brežice smo obeležili ta mesec
v prvem tednu, in sicer s prikazovanjem
samopregledovanja
dojk
na
modelu
in
pripenjanjem rožnatih pentelj v znak podpore vsem
ženskam, ki so zbolele za rakom na prsih in ga
prebolele.

ŠPORTNE IGRE BLED 2018
Na Bledu so 29. 9. 2018 potekale 13. bolnišnične
športne igre, ki so bile letos prav posebej lepe.
Tekmovanja so se odvijala v idiličnem okolju tik ob
Blejskem jezeru, udeležilo se jih je več kot 800
tekmovalcev iz 27 bolnišnic in kar je bilo
najpomembneje, letos smo se jih udeležili tudi
športniki iz Splošne bolnišnice Brežice.

Jasna Devič, Urgentni center

ZAHVALA PODJETJU PLASTFORM

Tekmovali smo v teku okrog jezera (6 km),
balinanju, odbojki na mivki, košarki, namiznem
tenisu, pikadu, nogometu, veslali na veslaških
simulatorjih in na turističnih čolnih na jezeru.

Zaposleni na ginekološko-porodnem oddelku smo
že nekaj časa imeli idejo, kako olepšati in narediti
bolj prijazno kovinsko otroško posteljico. S prošnjo
za izvedbo smo se obrnili na podjetje Plastoform, ki
nam je prijazno priskočilo na pomoč ter nam
izdelalo in podarilo dvajset ploščic. Nanje so
sodelavke, ki imajo umetniško žilico narisale
zabavne pravljične junake, ki krasijo ime
novorojenčka in zaporedno številko rojstva v naši
porodnišnici. Našo idejo so z velikim veseljem in
pozitivnimi povratnimi informacijami potrdile tudi
mamice.
Še enkrat hvala podjetju Plastoform za donacijo in
hkrati se priporočamo za ponovno sodelovanje!
Kolektiv ginekološko-porodnega oddelka

Zelo mi je žal, da vam ne morem pričarati
borbenosti, športnega in ekipnega duha ki je vela
čez našo ekipo. V športih smo uživali, Mariji Stanič
je uspelo dobiti tudi pokal iz veslanja na veslaškem
simulatorju.
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Vsi tekači so se odlično odrezali in samo malo je
zmanjkalo za odličja. Glede na to, da je v naši
bolnišnici v povprečju zaposlenih manj fantov kot
punc, so bili na igrah naši fantje v manjšem številu
in zato zelo zelo obremenjeni, kljub temu so se
odlično odrezali.
Kljub utrujenosti smo ob zaključku prireditve
zaplesali in se poveselili, na avtobusu na poti
domov nas je žal premagala utrujenost.
Polni vtisov, nasmehov, bolečin v mišicah smo se
vrnili. Veseli in ponosni, da smo tako uspešno
zastopali barve naše bolnišnice, še posebej
hvaležni naši direktorici, ki nam je le to letos
omogočila in tudi na samih igrah tudi uspešno
aktivno sodelovala.

Rad bi pohvalil dežurnega zdravnika tega dne
popoldan okrog 16. ure v kirurški ambulanti na
urgenci (žal si nisem zapomnil priimka, izvid pa sem
že oddal osebni zdravnici), še posebej pa
medicinsko sestro, ki mi je tako strokovno zalepila
razpočno rano. Predvsem bi pohvalil njen natančen
opis poteka postopka in opis uporabljenih
materialov. Uporabljeno je bilo posebno fiziološko
lepilo in rana se je v 7 dneh odlično zacelila, brez
kakršnih koli zapletov. Brazgotina je skoraj nevidna,
delo je bilo res odlično opravljeno in sem zelo
zadovoljen s prijaznostjo in kakovostno opravljeno
storitvijo ter uporabo lepila, namesto šivov oz.
sponk.
Vse pohvale vsem udeleženim.
S hvaležnostjo in prijaznimi pozdravi,👍
Darko Ferlan

V zadnjih letih se srečujem z zdravstvenimi
težavami, zaradi tega sem bil velikokrat
obravnavan in hospitaliziran v vaši bolnišnici.

Na naslednje igre se bomo začeli že zdaj
pripravljati, nabirati kondicijo
da bomo
na
naslednjih igrah premagali še tisto čisto malo, kar
nam je letos zmanjkalo do stopničk. Hvala vsem
športnikom bolnišnice in „first minut“ povabilo na
naslednje igre v letu 2019.

Zato bi se rad ob tej priliki osebno in javno zahvalil
SB Brežice ter osebno zdravnikom: dr. Maji
Imširović, dr. Simoni Andijevi in mladi deklici iz
laboratorija.
V upanju, da ostanete tako strokoven, prijazen in
prijeten kolektiv, se vam iskreno iz srca zahvaljujem
z velikim hvala.

Nataša Pirc, vodja letošnje ekipe
Janez Račič

JAKOBOVA POT (LJUBLJANA – VIŠARJE)

ZAHVALE
KIRURŠKA URGENCA
Spoštovani!
V sredo, 12. 9. 2018, sem si poškodoval glavo in pri
tem dobil na koži na temenu razpočno rano v
frontoparietalnem predelu.

Že lani sva se odločili, da bova letos prehodili
gorenjski del Jakobove poti. Načrt je sicer bil, da
greva iz Slovenske poti, vendar mi je poškodba
mezinčka prekrižala načrte. Kot sveže „pečeni“
upokojenki sva se z vlakom odpeljali do Ljubljane,
nato pa pot pod noge in peš naprej. Brez problemov
sva našli cerkev sv. Jakoba, požigosali, nato pa po
oznaka naprej. Med klepetom sva sledili oznake,
žal te, ki sva ji lani pogrešali, tako da sva prispeli do
Barja. Po dveh ura iskanja sva le našli prave
oznake, ki so naju peljale proti Katarini.
Ugotavljava, da naju Ljubljana ne mara. Vsaj z
dežjem nisva imeli večjih težav. Padal je, ko sva šli
na pijačo. Prenočišče na Katarini je na hribu, žal
nisva imeli nobenega razgleda, saj sva se prebudili
v deževno jutro. Najprej kavica in zajtrk, nato pa
odločitev, kako naprej. Malo sva počakali, nato pa
preizkusili svoje dežne plašče in se podali na pot.
Najprej do cerkve sv. Katarine. Na pročelju je opis
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zgodovine cerkve in pojasnilo, da je Katarina
priprošnjica za pravo pamet. Čudovito. Pot naju je
takoj popeljala v breg. Dež je padal enkrat bolj
drugič manj. Nikjer nobenega človeka, nobene
hiše, nobenega razgleda. Pot naju je vodila malo
gor, malo dol. Dež je nehal padati in končno sva
imeli malo razgleda. Pred nami se je pokazala
Škofja Loka, do nje pa še strm spust. Malo sva se
sprehodili po mestu, spili kavo in pivo, nakupili
hrano in se podali proti vasi Sveti duh ter
prenočišču. Prebudili sva se v sončno jutro. Po
zajtrku in kavi sva krenili naprej proti Marijini cerkvi
na Crnogrobu. Sploh nisva vedeli, kako sva tako
hitro prišli do nje. Pot se je še naprej vila malo gor
malo dol, imeli, pa sva vsaj razgled na vse strani.
Sredi popoldneva sva prišli do vasi Podbrezje, ki
ima cerkev Sv. Jakoba in romarsko zavetišče.
Odločili sva se, da greva naprej do Brezja, saj so
nama Šolske sestre ponudile prenočišče. Malo
utrujeni, predvsem pa žejni sva prispeli na Brezje.
Najprej pozdrav Mariji, nato pa pivo, štrudelj, in
spanje. Pot sva nadaljevali proti vasi Mošnje. Lepa
vas, zanimiva pot. Celo pot do Radovljice naju je
spremljal pogled na Karavanke. Radovljica je
zanimivo staro mesto polno turistov. Po kavici, pivu
in sladoledu, sva šli naprej proti Bledu. Popolnoma
neznana pot ,ki se vije ob Savi Bohinjki. Dobili sva
nov žig in že je bil Bled pred nama. Čudovito. Vzeli
sva si čas za slikanje, kosilo, počitek. Dobre volje
sva zapustili Bled ter se podali proti Spodnjim
Gorjam in počitku. Pri „dobrem sosedu“ sva kupili
zajtrk in kosilo ter se podali na pot. Polni
pričakovanja sva komaj čakali da vidiva, kakšna je
reka Radovna. Prelepa po prvem srečanju. Hiteli
sva še v dolino. Ob vstopu v dolino, kot na
razglednici, čudovito. Veseli sva šli naprej. Lepa
reka, lepa dolina, cesta pa sam asfalt. Dlje, ko sva
hodili, težji je bil korak. Tudi lepota doline ni bila več
zanimiva. Pred Mojstrano pa še v hrib. Na koncu
moči sva prišli do planinskega muzeja in počitka.
Malica in počitek sta nama dali volje, da sva se
podali naprej do Gozda Martuljek. Malo pred
dežjem sva našli prenočišče. Prebudili sva se v
sončno jutro in šli naprej proti Kranjski gori. Pot naju
je vodila ob Savi Dolinki. V naravi sva tudi
zajtrkovali. Ko sva prišli v Kranjsko goro, se je začel
asfalt, ki naju je spremljal do Trbiža. Odločili sva se
za počitek, pijačo in nakup zadnje hrane. Pot proti
Trbižu je speljana po stari železniški progi. Lepo
speljana, žal zahtevna za noge, saj so naju pekli
podplati. Z zadnjimi močmi sva prispeli v Trbiž,
poiskali prenočišče in končno odpočili noge. Po
dobrem zajtrku sva se podali proti gondoli in
zadnjim kilometrom asfalta. Malo sva počakali in že
so prispele še ostale »fit frajlice«, da gredo z nama
na Višarje. Pot proti vrhu se strmo vije ob potoku.
Malo smo se pogovarjali, malo sopihali in z zadnjimi
močmi le prišli na vrh. Tu smo se srečali še z
ostalimi, ki so se na vrh pripeljali z gondolo. Malo
smo se razgledali, požigosali, obiskali cerkev, nato
pa priredili pravo pojedino. Jedilnik brez primere.
Tudi „šank“ ni bil slab. Spust v dolino je minil v

veselem razpoloženju. Še zadnje pivce in že smo
krenili proti domu. Brez kratke pavze med potjo
seveda ni šlo.
Mija Novak

URNIK POHODOV
Dobimo se 13. 10. 2018 ob 7.00 uri zjutraj na
brežiški železniški postaji in se z vlakom
peljemo do Hrastnika, ki je naše izhodišče za
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izlet na Gore. Tu bo prvi postanek, nato pa se
bomo podali naprej do Kopitnika. Na vlak za
povratek domov gremo v Rimskih toplicah.
Domov se vrnemo proti večeru.
Se vidimo.

V mesecu septembru je za 10 let delovne
dobe pri delodajalcih v javnem sektorju
prejela jubilejno nagrado

SMEH JE POL ZDRAVJA

NATAŠA JANC, SMS

Zakaj je potrebno uvesti alkohol na delovnem
mestu?

ČESTITAMO!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Delavci bodo zagotovo prišli na delo.
Zmanjšuje stres.
Pripelje do iskrenega komuniciranja.
Zmanjšuje izostanke z dela zaradi popivanja
prejšnji dan.
Zmanjšuje prepiranje o nizkih plačah.
Od delavcev boste slišati, kar mislijo in ne, kar
si šefi želijo.
Zmanjšuje stroške gretja.
Povežete zadovoljstvo z delom; slab posel, te
sploh ne briga.
Zmanjšuje potrebo po dopustu – ljudje komaj
čakajo, da se vrnejo na delo.
Sodelavci izgledajo lepši in privlačnejši.
Hrana v menzi je neverjetno okusna.
Pijani šefi lažje dajejo povišice.
Če slučajno prdneš na sestanku, te sploh ni
sram.

Vir: Spletna pošta

KADROVSKE SPREMEMBE
Sklenitev delovnega razmerja:
- LINDIČ Ksenija (4. 9. 2018).
Prenehanje delovnega razmerja:
- OGOREVC Polona (3. 9. 2018),
- SMREKAR Tjaša (30. 9. 2018),
- PETRIČ Kristian (30. 9. 2018).
Upokojitve:
- MATIJEVIĆ BOJANA – (1. 9. 2018),
- MEŠIĆ Fikreta (11. 9. 2018).
Sprememba pogodbe o zaposlitvi:
- POVŠE Tatjana, SMS v negovalni enoti
(nedoločen čas od 1. 9. 2018 dalje),
- ZUPAN MAVRIČ Anita, SMS v negovalni enoti
(nedoločen čas od 1. 9. 2018 dalje).

*** Delovni jubilej ***

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK





















Oktober – Svetovni mesec boja proti raku dojk,
Prvi teden oktobra – Svetovni teden dojenja,
V začetku oktobra – V Sloveniji Teden otroka,
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,
Svetovni dan boja proti hepatitisu C,
2. oktober – Svetovni dan cerebralne paralize,
Dan klinične kemije in laboratorijske medicine,
5. oktober – Dan darovanja organov in
transplantacij,
10. oktober – Svetovni dan duševnega zdravja,
11. oktober – Svetovni dan boja proti bolečini,
12. oktober – Svetovni dan revmatskih bolezni,
13. oktober – Svetovni dan tromboze,
14. oktober – Evropski in svetovni dan
darovanja in transplantacije,
15. oktober – Svetovni dan umivanja rok,
Evropski dan zdravih dojk, Mednarodni dan
bele palice, Svetovni dan hoje,
16. oktober – Svetovni dan hrane, Svetovni dan
hrbtenične bolezni in okvar,
17. oktober – Mednarodni dan boja proti
revščini, Svetovni dan travme,
20. oktober – Svetovni dan osteoporoze,
27. oktober – Svetovni dan delovne terapije,
29.oktober – Svetovni dan psoriaze.

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! 

Število zaposlenih na dan 30. 9. 2018 je bilo 355.
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 8. 2018 je
znašalo 347,26, od tega 337,26 rednega dela, 7
pripravnikov in 3 udeleženci javnih del.
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