
 
                

 

 M O J E  Z D R A V J E 
 

 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 
 

 
 

 
Številka 10, letnik 12 
 

VARČNA RABA ENERGIJE V ČASU 
OGREVALNE SEZONE 

 
Zaradi nižjih zunanjih temperatur smo v bolnišnici 
že prešli na ogrevanje prostorov. 
 
V zvezi s tem in zagotavljanjem ugodnega 
bivalnega in delovnega okolja pozivamo vse 
zaposlene, da z ogrevalnimi telesi (radiatorji) in 
prezračevanjem (okna) ravnate tako, da bo 
zagotovljeno ugodno bivalno okolje in varčna 
raba energije. 
 
PREZRAČEVANJE 
 
Gibanje zraka v prostoru - dvigovanje toplejšega 
in spuščanje hladnejšega in z njim prašnih delcev 
povzroča ohlajevanje. Zrak v prostoru je 
osiromašen kisika - predihan in suh, zato 
moramo zagotoviti zadostne količine zraka z 
zadostno zračno vlago. To moramo zagotoviti na 
čimbolj kontroliran način, kar dosežemo z 
odpiranjem oken. Kot dolgotrajno zračenje 
oziroma zračenje s priprtimi okni, lahko označimo 
odpiranje oken z zvračanjem v polvertikalni 
položaj ("skipana okna"), ki ostanejo priprta 
večino dneva ali noči. S tem načinom 
omogočimo eno do štiri kratno izmenjavo zraka v 
prostoru. Tak način predstavlja v hladnih dneh 
tudi veliko izgubo toplotne energije potrebne za 
ogrevanje prostorov. Zaradi hladnejšega in manj 
vlažnega zraka se v prostoru hitreje znižuje 
relativna vlaga zraka in pospešuje gibanje prahu. 

Podhlajujejo pa se tudi površine v neposredni 
okolici okna. 
Veliko primernejše je kratkotrajno in intenzivno 
zračenje prostrov z odpiranjem oken. V 
enakomernih časovnih intervalih (npr. vsake tri 
ure) odpremo za kratek čas (5 do 10 minut) okna 
na stežaj – pri nas to pomeni obe krili oken. V 
tem času znaša izmenjava zraka med 9 in 15 h-

1, kar pomeni da se celotna količina zraka 
zamenja v 4 do 8 minutah.  
 
Pozimi mislimo, da vlažimo prostore s 
prezračevanjem, vendar je zunaj suh zrak, ker se 
pri 0°C odloži vlaga na tla, drevesa, ivje in se 
razvlaži tudi do 15 % relativne vlažnosti. Prostore 
je zato potrebno vlažiti, da je relativna vlažnost 
od 45 – 65 %, to dosežemo z nastavitvijo posod 
z vodo na radiatorjih. 
 
OGREVANJE 
 
Toplotno ugodje v prostoru je tako stanje, kjer 
uporabnikom ni ne pretoplo, ne prehladno. 
Toplotno ugodje prav tako vpliva na porabo 
toplotne energije za ogrevanje in stroške 
ogrevanja.  
Za vsako stopinjo Celzija se poraba energije 
zviša za 5 do 6%.  
 
V bolnišnici imamo na večini radiatorjev 
nameščene termostatske glave. Ko temperatura 
v prostoru doseže ustrezno temperaturo, 
termostatska glava avtomatsko zapre radiator in 
radiator v tem primeru preneha oddajati toploto, 
zato postane hladen. Ko temperatura v prostoru 
pade pod nastavljeno vrednost, termostatska 
glava avtomatsko nazaj odpre ventil, zato začne 
radiator ponovno greti in ogrevati prostor. Na 
radiatorjih je zato potrebno v začetku ogrevalne 
sezone termostatske glave ustrezno nastaviti: 
 
 Na začetku sezone očistimo prah s 

termostatske glave z mehko, vlažno krpo. Če 
je termostatska glava čista lahko natančneje 
uravnavamo temperaturo. 

 Okoli termostatske glave moramo zagotoviti 
nemoten pretok in kroženje zraka. Če je 
radiator oziroma termostatska glava zakrita 
npr.: s pohištvom, zavesami, odloženimi 
stvarmi, se bo oskrba s toplo vodo prekinila 
že v radiatorju, še preden bo zrak v prostoru 
dosegel želeno temperaturo. 

 Če želimo povečati temperaturo zraka v 
prostoru, nastavimo termostatsko glavo v 
želeni položaj (npr. na 3 - 20 °C). Nastavitev 
termostatske glave na višjo vrednost (npr. na 
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4 - 24 °C) ni energetsko učinkovita in ne 
prispeva k hitrejšemu segrevanju prostora. 

 Če imamo v prostoru več radiatorjev, 
nastavimo termostatske glave na vseh 
radiatorjih na enako vrednost. Če so 
termostatske glave nastavljene na različne 
vrednosti, bodo termostatski ventili poskušali 
doseči različne temperature. 

 Med kurilno sezono nikoli ne izključimo 
termostatskega ventila (če ima termostatska 
glava vrednost / 0 / ), temveč nastavimo 
termostatsko glavo na najnižjo vrednost / * /. 
Zaščita pred zmrzovanjem pri nizkih zunanjih 
temperaturah preprečuje zmrzovanje vode v 
ogrevalnem sistemu. 

 Zunaj kurilne sezone, ko je sistem gretja 
izklopljen, odprimo termostatski ventil do 
konca oz. do najvišje vrednosti. S tem 
zmanjšamo možnost blokiranja mehanizma 
za odpiranje in zapiranje ventila. 

 
Večina energetskih svetovalcev ponuja 
naslednje preproste nasvete za učinkovitejše 
ravnanje z energijo: 
 
 Če je v prostoru prevroče, ne odpirajmo 

oken, ampak zmanjšajmo temperaturo z 
nastavitvijo ventilov na nižjo vrednost. 

 Med prezračevanjem zaprimo termostatske 
ventile (položaj termostatske glave 
nastavimo na »snežinko« / * /). 

 Prezračujmo prostore z odpiranjem okna na 
stežaj, prezračevanje »na kip« ni učinkovito. 

 Če smo odsotni oziroma če ne uporabljamo 
določenega prostora zmanjšajmo nastavitev 
termostatske glave za 0,5-1 stopnjo 
(približno 2-4 °C). 

 
NAGRADNO VPRAŠANJE 
 
S spodnjih slik ugotovite nepravilnosti pri 
ravnanju v zvezi z prezračevanjem, 
ogrevanjem, senčenjem in zagotavljanjem 
ustrezne osvetlitve.       
 
Uslužbenec, ki bo prvi ugotovil vsaj šest 
nepravilnosti in to sporočil na e-naslov: 
tajnistvo@sb-brezice.si do 14. 10. 2019 do 10. 
ure bo dobil  kos sladice in  sladoled po 
svojem izboru iz bolnišnične kuhinje. 
 

 
 

 
 

 
 
 Jože Piltaver 
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PREDAJA NAMENU: NOV CT IN NOVE 
LABORATORIJSKE NAPRAVE 

 

 

Investicija je skupno vredna  1.170.179 EUR, od 
tega CT 763.171 EUR, priprava prostora 
189.126 EUR, laboratorijske naprave pa 217.882 
EUR.  
 
V letu 2019 smo kupili naslednje laboratorijske 
naprave:  
- analizator urina (2 kom), dobavitelj 

Interexport, vrednost skupaj 22.199 EUR, 
- analizator hemoglobina, dobavitelj 

Meditrade, vrednost 29.240 EUR, 
- Hydrasys 2 scan, dobavitelj Mikro polo, 

vrednost 27.611 EUR, 
- Cobas, biokemični analizator, dobavitelj 

Roche, vrednost 138.832 EUR.   
 
Odločitev o nakupu novega CT-ja in 
laboratorijskih naprav ni bila pretirano težka, saj 
so stare naprave odpovedale in jih ni bilo več 
možno popravljati. Da bolnišnica brez teh naprav 
lahko takoj zapre vrata, je jasno vsem. Gre za 
osnovno diagnostično opremo, ki omogoča 
ustrezno obravnavo pacientov. Če torej odločitev 
iz vsebinskega vidika ni bila težka, je bilo toliko 
težje, ko smo sešteli vrednost naložb. Ključno za 
odločitev v tem smislu je zelo dobro sodelovanje 
z zaposlenimi, še posebej predstojniki in vsemi 
vodji služb. Vsem nam je moralo biti povsem 
jasno, da bo potrebno krepko zavihati rokave in 
denar za plačilo teh naprav zaslužiti s svojim 
delom ter da bo potrebno prositi v okolju za 
pomoč pri nakupu. Za to pa je potrebno v prvi 
vrsti medsebojno zaupanje. 
 
Za izvedbo investicije smo prejeli tudi pomoč iz 
okolja. Skupaj smo samo za nakup CT-ja zbrali 
150.000 EUR. Prispevali so, ali še bodo: Občina 
Brežice 100.000 EUR, Občina Krško 20.000 
EUR, Občina Sevnica 10.000 EUR, 
Zavarovalnica Triglav 7.500 EUR, GEN 5.000 
EUR, Istenič Armando, s.p. 2.700 EUR, Lions 
klub 2.500 EUR, Integral Brebus 1.300 EUR, 
NEK, Petrol, Lastinski park, Občina Kostanjevica 

na Krki in Občina Radeče po 1.000 EUR. Če 
prištejemo še donatorje, ki so nam pomagali pri 
izvedbi drugih investicij v letih 2018 in 2019 v 
skupni višini 70.000 EUR to kaže na 
pomembnost in povezanost bolnišnice z okoljem. 
Poleg Posavskih občin so to tudi: Krka Novo 
mesto, HESS, AFP Dobova, I.H.S. Krško, 
Tožilstvo Krško preko postopkov, ki jih vodijo, 
Tanin Sevnica, Kostak Krško in drugi. Vsem, ki 
nam pomagate, se iskreno zahvaljujem. 
 
Nove laboratorijske naprave smo v laboratoriju 
postopno uvajali od začetka leta pa do konca 
poletja. Omogočajo hitre in natančne preiskave, 
uporaba novih naprav v laboratoriju pomeni 
racionalizacijo pri porabi sredstev za preiskave. 
To bo pripomoglo tudi k racionalnejšem 
poslovanju bolnišnice.  
 
Naprava za računalniško tomografijo je v uporabi 
od srede maja letos. V tem času je bilo z njo 
opravljenih že več kot 1.300 preiskav. Zaradi 
krajših čakalnih dob prihajajo v našo bolnišnico 
pacienti tudi iz drugih območij Slovenije, ne le 
Posavja. 
 
Naprava omogoča slikovno diagnostiko z 
najsodobnejšo tehnologijo. Zaradi detektorja, ki 
je 100 krat hitrejši od prejšnjih generacij, 
omogoča slikanje vseh delov telesa, tudi srca, z 
veliko natančnostjo. Navidezna ustavitev srca 
daje ostre posnetke koronarnih žil, možno je 
določiti celo vrsto oblog v žilah. Pri slikanju 
vsadkov je možno ugotoviti, ali stojijo trdno, vidi 
se vnetje v okolici vijakov in protez. Ostro je 
možno prikazati kamen v ledvici in njegovo 
sestavo. Z uporabo te tehnologije bo pacientom 
zagotovljeno boljše zdravljenje, manj bo 
nepotrebnih posegov, hitrejša bo dostopnost do 
preiskave. Ima 64 fizičnih rezin, kar pomeni 256 
rekonstruiranih. Stari jih je imel le 16. 
 
Še posebej pa je potrebno izpostaviti, da nov CT 
omogoča tudi nižjo obsevanost bolnika pri 
preiskavi, saj uporablja najnaprednejše postopke 
prikaza z modeliranjem. Šele čas bo pokazal 
pomen od sedaj naprej polovične doze sevanja, 
ki jo prejmejo pacienti pri preiskavi. Z nakupom 
bodo omogočeni prihranki in hkrati boljša raven 
storitev za prebivalstvo. S sodobno opremo lahko 
odkrijemo obolenja in prihranimo tam, kjer s staro 
CT napravo nismo mogli. 
 
Izjemno smo ponosni na te pridobitve, saj gre za 
najsodobnejše naprave, ki omogočajo 
zdravnikom vrhunske storitve. 
 
 Anica Hribar, direktorica    
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OB TEDNU OTROKA NOVI LCD-TV NA 
OTROŠKEM ODDELKU SB BREŽICE 

 

 
 
Na Otroškem oddelku Splošne bolnišnice 
Brežice smo imeli ob tednu otroka prav posebno 
slovesnost - primopredajo novih LCD-TV, ki jih je 
oddelku podaril Lions klub Brežice. 
 
Ko pogledamo izven okvirjev zdravljenja, vidimo, 
da obstajajo tudi druge poti, ki vodijo v 
kakovostno in otroku prijazno oskrbo. V času 
bolnišnične obravnave se otrokom nedvomno 
prekine dnevna rutina, postanejo bolj razdražljivi 
in  občutljivi, zato jim je težje zagotoviti normalen 
vsakdan, ki so ga vajeni v domačem okolju. 
Vzpostavljanje odnosa med otrokom in 
zaposlenimi v zdravstvu je neprecenljivo. Otrok 
se boji neznanega, je ranljiv, zaupa le znanim 
osebam, zato je pomembno, da vzpostavimo 
topel in prijeten medsebojni odnos. S tem si 
pridobimo zaupanje, s katerim lahko bistveno 
olajšamo trenutke zdravljenja. Bivanje otroka v 
bolnišnici je stresno tudi za starše. Ti so izčrpani 
in utrujeni že zaradi zaskrbljenosti za otrokovo 
zdravje. V veliko pomoč je zato že, če otrok 
lahko, enako kot doma, gleda risanko za lahko 
noč, glasbeni program ali kakšne druge otroške 
oddaje.   
 
Prošnji Otroškega oddelka za nakup LCD-TV se 
je, kot že večkrat do sedaj, odzval Lions klub 
Brežice, ki je s čudovito gesto donacije ponovno 
pokazal svoje neprecenljivo poslanstvo. 
 
Otroške oči zasijejo, ko so zdrave, pomirjene in 
vesele. Ob vseh dopoldanskih aktivnostih, ki jih 
otroci opravljajo pod vodstvom vzgojiteljice 
Jerneje Rožman iz Vrtca Mavrica Brežice, je 
nabava novih LCD-TV bistveno vplivala na 
krajšanja večernih uric, ki jih otroci preživijo v 
bolnišnici. 
 
Lions klubu Brežice se za donacijo LCD-TV 
iskreno zahvaljujemo. 
 

 Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja 
otroškega oddelka 
 
ŠPORTNE IGRE SLOVENSKIH BOLNIŠNIC 
 
Športniki Splošne bolnišnice Brežice smo se na 
krasen sončen sobotni dan 14.9.2019 udeležili 
14. bolnišničnih športnih iger, ki so se tudi letos 
odvijale na Bledu. 

Tudi letos nas na igrah ni bilo veliko, vendar smo 
dosegli veliko dobrih rezultatov. Nataša Šušterič 
je pritekla 6 km okrog blejskega jezera kot četrta. 
Sebastjan Drobne je bil tokrat naš »Đoković« in 
med tenisači v močni kunkurenci zasedel odlično 
sedmo mesto. Tudi dekleta v odbojki na mivki so 
po dveh zmagah morala priznati poraz 
odbojkaricam iz Valdoltre in so se uvrstile na 
sedmo mesto. 

Kot skriti talent se je izkazala Katja Dimič, 
verjetno do zdaj še sama ni vedela, da je pravi 
Robin Hood, v streljanju z lokom je dosegla 6 
mesto.  

Vsem bi priporočala veslanje na veslaških 
simulatorjih, odličen fitnes, po katerem te vse boli 
še cel naslednji teden. Med puncami tokrat ni bilo 
naše Marije, kljub temu smo se tudi ostale dobro 
odrezale. Igrali smo  še namizni tenis, košarko , 
nogomet in ena od zadnjih disciplin je bilo 
veslanje v turističnih čolnih. Naša ekipa je 
zasedla 5 mesto, odlično, ampak z nekoliko 
smole nam je spolzelo odličje tudi v tej disciplini. 

Z 288. točkami smo dosegli skupno 8. mesto, bili 
smo takoj za UKC Ljubljana, premagali pa 
številne od 24 udeleženih ekip, kot na primer SB 
Celje. 

Rezultati so bili odlični, vzdušje še boljše. Tako 
kot lani smo si tudi letos obljubili, da bomo čez 
leto trenirali in bomo na naslednjih igrah tudi mi 
med nosilci odličij.  

Še vedno pa je naš moto predvsem zdrav duh v 
zdravem telesu, ter važno je sodelovati in tkati 
prijateljske vezi med sodelavci. Izkazali smo se 
kot odlična ekipa, športne igre so eden boljših  
načinov »team buildinga«. Želela bi vzpodbuditi 
k sodelovanju na naslednjih igrah osebje vseh 
oddelkov, posebej tistih, ki se tudi letos niso 
pridružili naši ekipi. 

V bolnišnici smo tako že ustanovili športno 
društvo, veliko članov že imamo, vabimo še 
ostale sodelavce, naj se nam pridružijo in 
predlagajo aktivnosti, ki bi se jih želeli 
udeleževati.  
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Lep športni pozdrav ter čestitke športnicam in 
športnikom naše bolnišnice za dosežene odlične 
rezultate! 

Vodja ekipe: Nataša Pirc, dr. med. 

Še nekaj foto utrinkov… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAM SVIT 

 
Odzivnost na vabila se zvišuje. V prvi polovici 
letošnjega leta so k sodelovanju v programu 
SVIT, namenjenemu odkrivanju raka, povabili 
okoli 160.000 oseb, odzvalo pa se je okoli 65% 
ljudi. Odzivnost se zvišuje, na NIJZ pa pozivajo 
vse, ki dobijo vabilo v program, da se odzovejo, 
saj lahko edino tako zmanjšujejo umrljivost 
zaradi raka na debelem črevesu in danki. 
Odzivnost v državni presejalni program SVIT je 
pri moških praviloma še vedno nižja kot pri 
ženskah, pravijo na NIJZ. 

Ponavljajo, da program SVIT rešuje življenja. 
Odzivnost se sicer že od začetka programa leta 
2009 vseskozi povečuje, program pa je učinkovit 
pri zmanjševanju umrljivosti zaradi raka na 
debelem črevesu in danki pod pogojem, da se 
vanj vključi vsaj 70% vabljene populacije. 
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Najvišja odzivnost v prvi polovici letošnjega leta 
je bila v zdravstveni regiji Kranj (69%), najnižja 
pa v regiji Koper (62%). 

Slovenija je program SVIT za boj proti raku 
sistemsko uvedla leta 2009. V program vsaki dve 
leti vabijo moške in ženske od 50. do 74. leta 
starosti. Rak debelega črevesa in danke se  
začne izraziteje pojavljati ravno po 50. letu 
starosti. Po umrljivosti zaradi raka je na tretjem 
mestu, v času od uvedbe programa pa se je 
umrljivost že nekoliko znižala. 

Dodali so še, da v letu 2019 obeležujejo 10-
letnico delovanja programa, zato namenjajo 
posebno pozornost komuniciranju s 
prebivalstvom, lokalnimi skupnostmi in 
nevladnimi organizacijami v regiji. Prav tako se 
bodo posebej posvetili občinam, ki imajo slabšo 
odzivnost. 

SVIT je državni program presejanja in zgodnjega 
odkrivanja predrakavih sprememb ter raka na 
debelem črevesu in danki. Ta pri navidez zdravih 
odraslih išče znake morebitnih bolezenskih 
sprememb s preprostim testom blata na sledove 
prikrite krvavitve. Osebe s pozitivnim izvidom 
presejalnega testa so pregledane na 
kolonoskopiji, kjer se ugotovi vzrok krvavitve. Cilj 
programa je med zdravimi osebami odkriti tiste, 
pri katerih je velika verjetnost, da bi se iz odkritih 
sprememb na steni črevesa razvil rak, ali že 
imajo začetno obliko raka in te spremembe 
odstraniti. Zgodaj odkrito bolezen lahko uspešno 
zdravijo, z odkritjem sprememb pa lahko bolezen 
celo preprečimo, so zapisali v združenju 
EuropaColon Slovenija. 

 VIR: ZIB Bilten št. 4957 

POHVALE IN ZAHVALE 
 
ZAHVALA INTERNEMU IN NEGOVALNEMU 

ODDELKU 
 
Spoštovani. 
 
Sem Marija Kuhelj iz Brestanice. V vaši bolnišnici 
sem bila pred leti večkrat pacientka na 
ginekološkem oddelku, že davno nazaj pa na 
kirurškem oddelku po prometni nesreči. V zadnjih 
letih pa je bila moja mama Marija Kozole večkrat 
pacientka na Interni 1, Interni 2 in negovalnem 
oddelku, nazadnje od 23. 8. do 6. 9. 2019.  
 
Kljub temu, da nikogar od zaposlenih ne poznam 
osebno, se želim nepristransko zahvaliti. 
 
Iskreno se zahvaljujem zdravnikom za vsakič 
uspešno zdravljenje, medicinskim sestram in 
negovalkam za prijazen odnos, kljub hitrim 

korakom, da lahko opravijo svoje obširno delo. 
Njihovo delo je specifično za vsakega bolnika 
posebej in zelo pomembno za zdravljenje. 
Nepogrešljive so čistilke za red in čistočo. To so 
ljudje, s katerimi imamo bolniki in svojci direkten 
kontakt. 
 
Hvala vodstvu Bolnišnice Brežice in vsem vašim 
sodelavcem z željo, da Bolnišnica Brežice še 
dolgo in dobro deluje v korist vseh. 
 
Lep pozdrav. 
 
 Marija Kuhelj 
 

 
 

POHVALA KIRURGIJA 
 
Spoštovani, 
 
Sem Marija Sitar, iz Bistrice 46, 8232 Šentrupert. 
 
V vaši bolnišnici mi je vaš zdravnik, Babič Milan, 
dr. med.  dvakrat opravil poseg, odstranitev dveh 
pikic, na obrazu in na hrbtu. 
 
Pišem vam zato, da se zahvalim za prijaznost, za 
čudovito oskrbo, ki sem je bila deležna pri vas, 
tako s strani zdravstvenega osebja, kot s strani 
dr. Babiča. Čudovit zdravnik. Prijazen, čuteč, 
pozoren, sploh do pacientov, ki izkazujemo strah 
pred posegom, ki nas čaka, pa naj bo to velik 
poseg, ali pa majhen.  
 
Hvala lepa za vse. Marija S.  
 

 
 

NEGOVALNI ODDELEK 
 

Spoštovani. 
 
Najprej en lep pozdrav vsem skupaj. Odločil sem 
se, da vam napišem nekaj vrstic. Trenutno sem 
še pri vas v SB Brežice. Za vso skrb in pomoč 
želim pohvaliti naslednje sestre, ki so zaposlene 
na negovalnem oddelku: gospodična Jalovec 
Mateja, gospa Sandra, gospa Tanja, gospa 
Maja, gospa Nataša – vodja, gospa Martina, 
naslednje pa so še: gospa Nermina, 
fizioterapevtka gospa Gordana, gospa Zvonka, 
gospa Tina, gospa Željka. Moja želja je, da so za 
svoje delo, ki ga opravljajo – in to resnično zelo v 
redu – z vaše strani tudi ustrezno nagrajene – 
namreč, to je moja želja, ki, upam, da ne bo 



 
 

7 
 

naletela na gluha ušesa. Zato vas lepo prosim, 
če je to v vaši moči, tudi upoštevate. 
 
Srečno. 
 
S spoštovanjem. 
 
 Janko Kermc 
 

IZLET V NEZNANO 
 
Za prvi izlet v jesenskem delu pohodov smo se 
»fit frajlice« in mali pes pridružili Planinskemu 
društvu Brežice pri izletu v neznano. Na 
avtobusni postaji smo se zbrali. Družba 
zanimiva, starostno zelo raznolika od 10 do 80 
let. Kar malo vznemirjeni smo čakali informacij, 
kam sploh gremo. Počasi smo le izvedeli za naš 
cilj. Vreme je kazalo najlepšo podobo za jesenski 
izlet. Zapustili smo avtobus, se poravnali v 
kolono in gremo proti prvemu vrhu. Med potjo 
smo iskali gobe, občudovali lep razgled. 
Dobesedno, kot bi mignil, smo bili na vrhu 
Polhograjske Grmade. Počitek, malo pijače, 
obvezno slikanje in spust v dolino. Pri kmečkem 
turizmu so eni ostali, drugi pa smo se podali še 
na osvojitev drugega vrha. Tošč je bil naš 
tisočak, tako da smo imeli tudi krst mlade 
planinke, ki je bila prvič na tisoč metrih. Dobre 
volje smo se podali v dolino proti kmečkemu 
turizmu in kosilu. Počitek in dobra hrana sta se 
nam prilegla. Pot do avtobusa je minila v 
prijetnem klepetu, kaj smo videli in v načrtovanju 
novih podvigov.  
 
Se vidimo. 
  
Mija Novak 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

URNIK POHODOV 
 

Oktobra gremo na Boč. Dobimo se v soboto, 
12.10.2019 ob 7.00 uri na starem mestu. 
Peljali se bomo z osebnimi avtomobili – 

šoferji dobrodošli.  
 

Naš start bo v Poljčanah. Pot je delno 
zahtevna, vendar nič posebnega kar ne bi 

me zmogli. Jeklenic je malo, ker se pot kruši. 
Do stolpa bomo porabili 2 uri. Na vrhu bo 

čas za razgled in počitek, nato se bomo po 
učni poti spustili do koče, za kar bomo 

porabili še 1 uro. V koči po malica in počitek. 
Do avtomobilov bo še 1 ura hoje. Če boste 
želeli, se lahko na poti domov v Podčetrtku 

ustavimo še za pivo.  
 

Vabljeni, da se pridružite »fit frajlicam« in 
preživite dan v dobri družbi in lepi naravi. 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
 
Vir: Spletna pošta 
 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- HRASTAR Erika (1. 9. 2019), 
- METELKO Miha (1. 9. 2019), 
- HODŽIĆ Nermina (18. 9. 2019), 
- FILIPČIČ Katarina (18. 9. 2019). 

 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- JOSIPOVIĆ Božo (12. 9. 2019), 
- ŽMAVC Andreja (17. 9. 2019), 
- VEČERIĆ Anteja (25. 9. 2019). 
 
Stanje kadra na dan 30. 9. 2019: 357 zaposlenih. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 8. 2019 je 
znašalo 356,49, od tega 343,49 rednega dela, 10 
pripravnikov in 3 udeleženci javnih del.  
 
 

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, 
 43. koledarski teden – Evropski teden 

varnosti in zdravja pri delu, 
 1. oktober – Mednarodni dan starejših, 

Svetovni dan boja proti hepatitisu C, 
 2. oktober – Svetovni dan cerebralne 

paralize, Dan klinične kemije in laboratorijske 
medicine, Mednarodni dan želodca, 

 5. oktober – Dan darovanja organov in 
tranplantacij, 

 10. oktober – Svetovni dan duševnega 
zdravja, 

 11. oktober – Svetovni dan boja proti 
bolečini, Svetovni dan debelosti, 

 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 hrbteničnih bolezni in okvar, Svetovni 
dan oživljanja, 

 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!  
 
 

 


