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Številka 10, letnik 13 
 

COVID ODDELEK V SB BREŽICE 
 
Od četrtka, 8. 10. 2020 dalje, je tudi SB Brežice 
vključena v sistem COVID bolnišnic. Na delu 
oddelka interne 2 je že pripravljen COVID oddelek 
z desetimi posteljami. Glede na potrebe 
prebivalstva lahko na oddelku zagotovimo 15 
postelj, v skrajnem primeru, pa še kakšno dodatno. 
Na oddelku je zagotovljen en monitor iz obstoječe 
sobe 6, ravno tako pa bomo na oddelku zagotovili 
en ventilator, ki ga bomo po potrebi uporabili do 
premestitve pacienta, ki bi potreboval intenzivno 
terapijo, v eno od drugih bolnišnic. Glede sprejema 
COVID pacientov v obravnavo smo trenutno 
dogovorjeni s SB Novo mesto, da se iz njihove 
bolnišnice prestavi v našo bolnišnico COVID 
negovalni oddelek, paciente v akutno obravnavo pa 
bodo sprejemali oni. Na tak način je SB Novo mesto 
povečala število postelj za COVID paciente, ki 
potrebujejo zdravljenje, iz 10 na 20 postelj, to je za 
tistih 10 postelj, ki so jih do dogovora z našo 
bolnišnico namenjali COVID negovalni obravnavi. 
Glede na kadrovsko zasedbo V SB Brežice, pri 
čemer mislim predvsem na število zdravnikov 
internega oddelka, pa tudi ob upoštevanju dejstva, 
da nimamo infektologa, ocenjujem, da je rešitev 
primerna. To pomeni, da trenutno v SB Brežice ne 
bomo sprejemali akutnih bolnikov okuženih s 
COVID in jih zdravili, v kolikor pa se bodo potrebe 
za obravnavo COVID akutnih pacientov v Sloveniji 
povečevale, pa bomo sprejemali paciente, ki bodo 
potrebovali zdravljenje, tudi v našo bolnišnico. V 

tem primeru se bo COVID negovalni oddelek 
spremenil v COVID akutni oddelek. 
 
COVID negovalni oddelek je namenjen namestitvi 
pozitivnih asimptomatskih prebivalcev iz socialno - 
varstvenih zavodov (SVZ), ki jih po potrebi 
namestimo v bolnišnico do 3 dni. V tem času se 
mora SZV, iz katerega prihajajo pacienti, 
organizirati tako, da bodo v lastnem objektu 
organizirali tudi rdečo cono. Takrat se začasno 
nameščeni pacienti na COVID oddelku bolnišnice 
vrnejo nazaj v SVZ. Seveda ni izključeno, da bodo 
tudi ti pacienti potrebovali zdravniško pomoč, zato 
moramo biti pripravljeni tudi na to. 
 
Koordinacijo za COVID negovalne oddelke v 
bolnišnicah vodi uslužbenka MZ, Klavdija Kobal 
Štraus. Trenutno je še nekaj prostih kapacitet v 
COVID NBO oddelku v UKC LJ in SB NG. Ko bodo 
te kapacitete polne, bodo usmerjali paciente k nam. 
Kdaj se bo to zgodilo, bo odvisno od tega, kako se 
bodo širile okužbe v SVZ-jih. Kot vidimo iz poročil, 
se vsak dan pojavi novo žarišče v kakšnem novem 
SVZ-ju. 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

IZOBRAŽEVANJE IZ TRIAŽE PO NAČELIH 
MANCHESTERSKEGA TRIAŽNEGA 

SISTEMA 
 
V Šmarjeških Toplicah je od 24. 09. - 26. 09. 2020 
potekal  tečaj triaže ob sprejemu pacienta v 
urgentno enoto. Tečaj je bil namenjen medicinskim 
sestram z vsaj nekaj izkušnjami pri oskrbi urgentnih 
pacientov. Izobraževanje so izvajale triažne 
mentorice iz Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v urgenci. Udeležilo se ga je 
30 diplomiranih medicinskih sester in 
zdravstvenikov iz celotne Slovenije. Iz bolnišnice 
Brežice so se izobraževanja udeležile štiri 
diplomirane medicinske sestre: Aleksandra Povhe 
Golob, Petra Ajdnik, Tanja Cerjak in Monika 
Volčanjšek. Vse štiri udeleženske so uspešno 
opravile tako pisni, kot praktični preizkus znanja. Še 
posebej je bila izpostavljena Monika Volčanjšek, ki 
je od vseh udeležencev izobraževanja dosegla 
največje število točk! Prijetno je slišati pohvalo 
predavatelja o našem entuziazmu in dobrem 
strokovnem znanju. Novim triažnim medicinskim 
sestram želimo veliko motiviranosti za delo še 
naprej in iskrene čestitke!   
                 
Anica Hribar, direktorica 
 



 
 

2 
 

TEDEN OTROKA 
 
Od 05. do 11. oktobra 2020 obeležujemo TEDEN 
OTROKA. Letos se njegova vsebina povezuje s 
Telefonom za otroke in mladostnike, ki praznujejo 
30 let, zato je tema tedna otroka slogan telefona 
TOM: odgovor je pogovor. Ob tednu otroka se 
spomnimo, da vsak otrok mora imeti pravico biti 
slišan. 
 
Tudi na našem otroškem oddelku smo se na ta 
teden pripravili in osveščamo otroke ter starše z 
letaki. Vsakemu otroku bomo podelili medaljo za 
pogum, kot je to bila praksa do sedaj, in priročni 
živalski album kot simbol darovanja in geste – daj 
in prejel boš nazaj. Albumi so donacija 
Mercatorja (Matica Omerza). 
 

 
 
»Teden otroka je projekt Zveze prijateljev mladine 
Slovenije, ki se začne vsak prvi ponedeljek v 
mesecu oktobru in traja 7 dni. Teden otroka temelji 
na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je 
leta 1956 priznala Generalna skupščina Združenih 
narodov. Mednarodna zveza za varstvo otrok in 
Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef pa sta 
od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne.« 
(povzeto po http://www.zpms.si) 
 
Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja 
pediatričnega oddelka 
 

MESEC OZAVEŠČANJA O RAKU DOJK 
 
Letošnji rožnati oktober, mednarodni mesec 
ozaveščanja o raku dojk, bo zaznamovalo geslo  
DOTIK POVE NAJVEČ, ki opozarja na pomen 
rednega mesečnega samo pregledovanja in 
zgodnjega odkrivanja raka dojk.  
 
V Združenju Evropa Donna Slovenija opozarjajo, 
da v času epidemije ženske ne smejo pristati na 
slabši dostop do zdravstva in pravočasne 
diagnostike. 
 
Za zgodnje odkrivanje raka dojk je pomembno, da 
se ženske odzovemo na vabila državnega 
presejalnega programa DORA, ki je namenjen 

zgodnjemu odkrivanju raka dojk, in s katerim na 
vsaki dve leti na mamografijo povabijo vse 
slovenske ženske med 50. in 69. letom. Za 
zmanjševanje umrljivosti je potrebna vsaj 70 % 
odzivnost na program, kar lahko dosegamo z 
ustrezno osveščenostjo žensk. S samo 
pregledovanjem nadaljujemo tudi takrat, ko se 
redno udeležujemo presejalne mamografije. 
 
Rak dojk je bil do nedavnega bolezen starejših 
žensk, se pa starostna meja niža, tako, da niso 
redkost ženske, ki zbolijo za rakom dojk pred 
petdesetim letom. Čeprav zboli v Sloveniji za rakom 
dojk skoraj vsaka sedma ženska, rak dojk ni 
izključno v domeni žensk. Letno zboli tudi 2% 
moških.  
 
Vse zaposlene prijazno pozivamo na redno samo 
pregledovanje dojk ter redne kontrole. 
 
Po oddelkih ste prejeli rožnate petlje in prosimo, da 
si jih za podporo pripnete na uniformo. 
 

 
 
Karmen Bohorč, DMS, ambulanta za bolezni 
dojk 
 

REZULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU 
ZAPOSLENIH 

 
V času od 10. 9. do 30. 9. 2020 je bila med 
uslužbenci SB Brežice ponovno izvedena 

anonimna anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 
Od skupno 367 zaposlenih je izpolnjene 

anketne vprašalnike vrnilo 193 zaposlenih. 
Rezultati ankete so priloga tega glasila. 

 

CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO 
PODJETJE - OBISK REVIZORJA 

 
Dne 21. 9. 2020 nas je obiskal revizor mag. Alojz 
Bitenc in opravil revizijski pregled izvajanja ukrepov 
Družini prijazno podjetje (DPP) v zadnjem triletnem 
obdobju.  
 
Revizorski svet je pregledal dokumentacijo naše 
organizacije za podaljšanje polnega certifikata in 
nam 1. 10. 2020 izdal pozitivno mnenje.  
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V nadaljevanju podajamo revizorjevo poročilo. 
 
Končno poročilo o implementaciji ukrepov v 
postopku ohranitve polnega certifikata DPP 
2017 – 2019 (generacija 2008) 
 
Pri izvedbi postopka revizije so s strani Splošne 
Bolnišnice Brežice sodelovali: Anica Hribar – 
direktorica SB Brežice in pooblaščenka za DPP, 
Rebeka Gašparin – koordinatorka DPP, Sonja 
Martinčič – delavska zaupnica (dipl. med. sestra), 
Samo Zorko – vodja splošno upravne in kadrovske 
službe, Karolina Zorko - strokovna sodelavka v 
kadrovski službi, Vlasta Pšeničnik - strokovna 
sodelavka v kadrovski službi in Milojka Povše – 
farmacevtski tehnik. Revizija je potekala na lokaciji 
SB Brežice 21. septembra 2020 med 9:00 in 12:00 
h. Dokazila o izvajanju DPP ukrepov so bila med 
revizijo predstavljena revizorju. 
 
Končna ocena revizorja: 
 
Splošna bolnišnica Brežice je pridobila osnovni 
certifikat »Družini prijazno podjetje« (DPP) v letu 
2010 in polni Certifikat DPP v letu 2013. Izbrali in 
implementirali so 14 DPP ukrepov. Vsi ukrepi so še 
vedno aktualni in se uspešno izvajajo v praksi. Pri 
določenih ukrepih je prišlo zaradi spremenjenih 
razmer v zunanjem in/ali notranjem okolju do 
prilagoditev na nove razmere, dva ukrepa bodo 
zaradi končanega sanacijskega programa združili. 
Lahko zaključimo, da se izvajanje DPP ukrepov 
uspešno prilagaja novim razmeram. Določeni DPP 
ukrepi se tudi smiselno vključujejo v druge 
aktivnosti v SB Brežice (na primer: izobraževanje 
vodij). 
 
S tem poročilom zaključujejo tretje triletno obdobje. 
 
Zaključek: Revizija je potrdila, da v SB Brežice 
uspešno izvajajo 14 izbranih in implementiranih 
DPP ukrepov. Predlagam, da organizacija SB 
Brežice ohrani polni certifikat Družini prijazno 
podjetje. Pri nadaljnjem izvajanju DPP ukrepov 
predlagamo smiselno upoštevanje priporočil v 
nadaljevanju:  
 
1. Priporočilo prejšnje revizije iz leta 2017 glede 

ustanovitve Tima DPP je bilo v celoti 
izpolnjeno. Projektna skupina za DPP je bila s 
sklepom vodstva ustanovljena 19. 02. 2019 in 
ima 12 članov. Projektna skupina DPP je 
postala pomemben generator izvajanja 
ukrepov. 

2. Priporočilo glede prenove Brošure DPP je 
aktualno še naprej. Priporočamo, da se 
Brošura v elektronski obliki posodobi s svežimi 
informacijami (nekoliko spremenjeni ukrepi, 
barva certifikata, imena odgovornih oseb) in se 

prenovljena v e-obliki predstavi na Intranetu, 
tako da bo na enostaven način dosegljiva vsem 
zaposlenim. 

3. Priporočilo: Priporočamo ponovno izvedbo 
izobraževanja za vodje na temo pomembnosti 
usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. 
Ker imajo v SB Brežice usposobljenega 
notranjega predavatelja, je smiselno izvesti 
usposabljanje v lastni režiji. 

4. Priporočilo: V letno interno Anketo o 
zadovoljstvu zaposlenih je smiselno dodati 
nekaj vprašanj s področja usklajevanja 
poklicnega in zasebnega življenja. 

 
Poročilo izdelal: mag. Alojz Bitenc 
 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

ZAHVALA PEDIATRIČNEMU ODDELKU 
 
Spoštovani, 
 
Želela bi pohvaliti vaše osebje in izreči eno veliko 
HVALA pediatričnemu oddelku za srčno 
obravnavo. 
 
V petek, 18. 09. 2020 smo prišli z našim 
novorojenčkom Tilnom Resmanom, roj. 11. 09. 
2020 pokazat vnete prstke ob nohtih in okoli ust, ter 
zaradi izgube teže prejšnja 2 dni. Po pregledu se je 
zdravnica odločila, da ostaneva hospitalizirana.  
Moram priznati, da se mi je v tistem trenutku vse 
sesulo, kajti doma me je čakal starejši sin, ki pa je 
imel v nedeljo obhajilo. 
 
Vaše osebje se je trudilo in mi vlivalo upanje, 
podporo in motivacijo. Po izboljšanju stanja našega 
malčka - tako izpuščajev kot tudi pridobivanja na 
teži in hranjena - so naju v nedeljo zjutraj odpustili, 
da sva lahko prisostvovala na pomembnem dnevu 
drugega sina. 
 
Zahvaljujoč vsem na oddelku ... še posebej dr. 
Cocojeviču, glavni sestri Aniti, Tanji A., Zdenki, 
Suzani, Anji, Mojci... in vsem ostalim, ki so bili 
prisotni v tem času, je bil nedeljski slavnostni dan 
ob prejemu sv. obhajila za starejšega sina popoln 
in sreča neizmerna, ko sta mami in bratec prišla 
domov. 
 
Še enkrat NAJLEPŠA HVALA VSEM in vse 
pohvale za srčnost!  

 
(¨`·.·´¨) Always 
       `·.¸(¨`·.·´¨) Keep 
      (¨`·.·´¨)¸.·´ Smiling 
      `·.¸.·´ 
 
Jasmina Zagmajster 
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ZAHVALA INTERNI II 
 

Spoštovani. 
 
V imenu moje mame, Junkar Kristine, ki je bila na 
zdravljenju v vaši bolnici od sobote, 5. 9. 2020 do 
srede, 16. 09. 2020 na oddelku Interna II, bi se 
najlepše zahvalil za sprejem, prijaznost in 
zdravljenje dr. Regvatovi ter še posebej dr. 
Zlatanovićevi, ki je res pokazala vso empatijo, 
humanost in prijaznost, ki jo starejši ljudje v bolnici 
še  posebej potrebujejo v časih zdravljenja in 
uspešni tretma, da je mama tako hitro okrevala ter, 
da je znova dobila zaupanje v vašo bolnico.  
 
Obema zgoraj omenjenima zdravnicama se vidi, da 
ta poklic opravljata strokovno, profesionalno ter 
hkrati z dušo in v pacientih vidita ljudi in ne številke. 
Upam, da to v vaši ustanovi prepoznava tudi 
management in take zdravnike nagrajuje za svoje 
delo, saj dvigujejo ugled ustanove, v kateri delajo. 
 
Prav tako pa bi se rad zahvalil tudi vsem 
medicinskim sestram in strežnicam na oddelku, ki 
so prav tako zelo prijazne in obenem predane 
svojemu delu, nesebično pomagajo pacientom, jim 
namenijo lepo besedo ali nasmeh ter s tem vsaj 
malo olajšajo bivanje v bolnišnici. Vsaka jim čast.  
Samo najlepše o njih. Vedno in povsod. 
 
Lep pozdrav. 
 
Marjan Junkar 
 

 
 

ZAHVALA INTERNI II 
 

Najlepša hvala za nego in skrb. 
 
Hvaležen. 
 
Janez Istenič 
 

 
 

ZAHVALA OSEBJU INTERNE II 
 
Premnogokrat znamo takoj povedati, če gre kaj 
narobe, zahvale in pohvale pa nam gredo težko z 
jezika. 
 

Naša celotna družina bi se želela zahvaliti 
celotnemu zdravstvenemu osebju Interne 2, še 
posebej dr. Vučkoviču, dr. Stojanovu in dr. Petelinc 
ter sestrama Ireni Detiček in Nataši Tomše, ki so 
tako sočutno in polni razumevanja skrbeli in 
poskrbeli za našega atija v njegovih zadnjih 
trenutkih, ki jih je preživel na tuzemskem svetu. 
 
Res nam je ogromno pomenilo, da so imeli 
razumevanje za našo žalost in nam omogočili, da 
smo se dostojno poslovili od njega. 
 
To zmorejo samo ljudje z veliko začetnico. 
 
Zato še enkrat iskrena hvala. Odlične zdravnike 
imate. 
 
S spoštovanjem 
 
Mateja Jankovič Čurič 
 

 
 

POHVALA ZA DR. LENARTA SENICO 
 

Spoštovani. 
 
Pohvalila bi hitro in skrbno obravnavo moje mame, 
ki je v vaši bolnišnici operirala nožni palec, še 
posebej pa izrekam VELIKO POHVALO za hiter 
odziv ter prijaznost in ustrežljivost za dr. Lenarta 
Senico.  
 
Lep pozdrav. 
 
Urška Pušnik 
 

POHOD NA STOL 
 
September. Prvi izlet v jesenskem delu pohodov. 
Ker smo »fit«, smo se pridružile Planinskemu 
društvu Brežice pri izletu na Stol. Tudi mali pes je 
šel z nami, žal nima trenutno nobene pasje družbe. 
Z avtobusom smo krenili proti Gorenjski, med potjo 
popili kavico in že smo prišli do Završnice ter 
našega izhodišča za izlet. Čevlje na noge, 
nahrbtnike na rame in gremo na pot. Takoj na 
začetku ugotovimo, da nam pušča voda. Žal servis 
ni bil uspešen in pot smo nadaljevali brez vode. Pot 
se takoj vzpne in ne popušča do Valvasorjevega 
doma, ki je bil naš prvi počitek. Pot gre naprej. 
Najprej malo ravnine, nato pa gor, gor, gor… do 
samega vrha. Razgled je bil na začetku lep, nato pa 
so nas malo prekrili oblaki, ki so nam prišli še kako 
prav, da nam ni bilo tako vroče. Na vrhu malo 
počitka, nekaj slikic ter dol proti koči pot vrhom in 
težko pričakovani malici in daljšem počitku. Ker je 
začelo pihat, smo se podali v dolino. Sedaj pa pot 
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samo dol, dol, dol. Kolena trpijo in končno dočakajo 
malo ravnine, ki nam pove, da je koča blizu. Ker 
smo lepo hodili, smo imeli čas še za pivo, kavo in 
štruklje. Sedaj smo bili pripravljeni za v dolino, med 
potjo smo pobrali še plastenko z vodo, ki je čudežno 
nehala spuščati. Dobre volje in prijetno utrujeni smo 
se odpeljali domov.  
 
Načrt za nov izlet je že narejen.  
 
Se vidimo. 
 
Mija Novak 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

URNIK POHODOV 
 

Ker smo jesensko sezono začeli z zahtevnim 
izletom vas sedaj vabimo, da gremo kar precej 

nižje – na Kal. Dobimo se v soboto, 10. 10. 2020 
ob 7.00 uri na železniški postaji v Brežicah. 

Z vlakom se bom peljali do Hrastnika, nato pa z 
lokalcem do konca mesta. Pot bomo nadaljevali 
peš do doma na Kalu. Tu bo počitek, nato pa se 
bomo podali na pot proti domu na Šmohorju. Pot 
ni višinska, je pa dolžinska in zelo lepo speljana. 

Pri domu na Šmohorju bomo imeli daljši počitek in 
seveda našo malico. Čez Malič se bomo spustili 

na železniško postajo v Laškem. Hodili bomo cca 
6 do 7 ur. 

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

 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- PAVLOVIĆ Laura (1. 9. 2020), 
- KUHAR Aljoša (14. 9. 2020). 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- LIPEJ POVHE Simona (30. 9. 2020). 
 
Stanje kadra na dan 3. 9. 2020: 367 zaposlenih. 
 
V mesecu juliju je vodenje zdravstvene nege v 
operacijski enoti splošne kirurgije prevzela Mateja 
Bogovič, DMS.  
Za organizacijo dela in poslovanja sta na oddelku 
neakutne bolnišnične obravnave od avgusta naprej 
pooblaščena predstojnik splošne kirurgije Matjaž 
Pohar, dr. med. in Gordana Mirt, DMS, strokovna 
vodja splošne kirurgije. 
Svet JZZ SB Brežice je na svoji 8. redni seji podal 
soglasje k ponovnemu imenovanju Tanje Cerjak za 
delovno mesto Pomočnice direktorice za področje 
zdravstvene nege od 1. 9. 2020 dalje. 
V novo štiriletno mandatno obdobje vodenja pa z 
oktobrom prav tako vstopajo: Sanja Radić Lugarić, 
dr. med. – kot predstojnica otroškega oddelka, 
Metka Bogovič, mag. farmacije, specialist – kot 
predstojnica lekarne in Gordana Mirt, DMS – kot 
strokovna vodja za področje nege na kirurškem in 
NBO oddelku. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 8. 2020 je 
znašalo 346,69, od tega 342,69 rednega dela, 3 
pripravniki in 3 javna dela.  
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

  
 Oktober – Svetovni mesec boja proti raku dojk, 
 Prvi teden oktobra – Svetovni teden dojenja, 
 V začetku oktobra – V Sloveniji Teden otroka, 
 V začetku oktobra – 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 
transplantacij, 

 10. oktober – Svetovni dan duševnega zdravja, 
 11. oktober – Svetovni dan boja proti bolečini, 
 11. oktober – 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, 

 17. oktober – Mednarodni dan boja proti 
revščini, Svetovni dan travme, 

 20. oktober – Svetovni dan osteoporoze, 
 22. oktober – Evropski dan gluhoslepih, 
 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!  
 

 


