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IZDAJA DOVOLJENJA ZA IZVAJANJE 
PREISKAV S PODROČJA 

TRANSFUZIJSKE MEDICINE 

 

SB Brežice je v mesecu marcu vložilo vlogo za 

podaljšanje dovoljenja za izvajanje preiskav s 

področja transfuzijske medicine. 

 

Ministrstvo za zdravje je na podlagi Pravilnika o 

pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za 

izvajanje preiskav na področju laboratorijske 

medicine (Ur.l. RS št. 64/04, 1/16, 56/19, 131/20 

in 152/20 – ZZUOOP) izdalo sklep, s katerim se 

opravi v Laboratoriju s transfuzijo - bolnišnična 

krvna banka - pregled izpolnjevanja predpisanih 

pogojev iz Pravilnika.  

 

Pregled je potekal v torek, 31.08.2021. 

 

V Komisijo za ugotovitev izpolnjevanja 

predpisanih pogojev za izvajanje preiskav so bile 

imenovane: 

- Janja Pajk dr.med., spec. transf. med, 

predsednica 

- Marija Šeruga Doliška dr.med., spec. transf. 

med, članica 

- dr. Danijela Furlan univ. dipl. kem., spec. 

med. biokem., članica 

 

Presoja se je začela ob 9.00 z uvodnim 

sestankom v prostorih Laboratorija s transfuzijo 

in končala ob 15.00.  

 

 

Komisija je pregledovala: 

1/ Organiziranost bolnišnične krvne banke 

2/ Kadre 

3/ Dokumentacijo  

4/ Prostore 

5/ Opremo  

6/ Zagotavljanje kakovosti 

7/ Hemovigilanco v SB Brežice 

 

Na zaključnem sestanku so bile prisotne članice 

komisije, odgovorni delavci Laboratorija s 

transfuzijo: Andreja Kerin, Nuša Bevc, Irena 

Razboršek in odgovorna oseba zdravstvenega 

zavoda direktorica Anica Hribar. 

 

Članice komisije so bile zelo zadovoljne s 

pregledano dokumentacijo, njihovo mnenje o 

delovanju bolnišnične krvne banke je bilo v celoti 

pohvalno. 

 

Ugotovitve komisije bodo podlaga za izdajo 

novega dovoljenja bolnišnici za opravljanje 

transfuzijske  dejavnosti za dobo 5 let. 

 

P.S.:  

Presoja BKB ni bila lahka. Presojevalke so bile 

natančne in pravzaprav zelo pikolovske. Smo 

bile pa dobro pripravljene, tako s papirologijo kot 

tudi jezično.  Odkrito povedano...vesela sem, 

da je mimo… in zelo zelo ponosna na celoten 

kolektiv Laboratorija s transfuzijo SB Brežice! 

 

Nuša Bevc, koordinator bolnišnične krvne 

banke 

 

PVC POSODA IN LOČEVANJE 
ODPADKOV 

 

Navodilo glede uporabe posode v 

izolacijskih prostorih in ločevanje odpadkov 

 

V skladu z vladno uredbo o prepovedi dajanja 

nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno 

uporabo na trg smo v bolnišnici za potrebe 

izolacij nabavili pladnje drugačne barve. Na 

pladnjih se servira hrana v enaki pralni posodi, 

kot je to za ostale bolnike. V skladu z odločitvijo  

KOBO se ti pladnji s posodo dajejo v isti 

transportni voz kot ostali pladnji. V kuhinji se ta 

posoda in pladnji pomivajo ločeno – najprej se 

pomije vsa običajna posoda in pladnji s 

transportnega vozička, nato pa še pladnji in 

posoda iz izolacij. Osebje v kuhinji upošteva 

navodila za preprečevanja bolnišničnih okužb. 
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Pri kontroli ločevanja odpadkov je vse večkrat 

ugotovljeno, da se v izolacijskih prostorih (zlasti 

UC-siva cona) ne ločuje odpadkov. Npr.: med 

odpadke iz zdravstva se mečejo tudi prazne 

škatle rokavic ipd. Tehnična služba preveri 

nameščenost ustreznih  košev za ločevanje 

odpadkov. V kolikor teh košev v sivi coni UC ni, 

se tja namestijo. Zaposleni so dolžni v skladu z 

bolnišničnimi predpisi odpadke ločevati. V črne 

zabojnike se meče izključno odpadke, ki so bili v 

stiku s pacientom, ostali odpadki sodijo v druge 

koše. 

 

Vsi zaposleni morajo upoštevati predpise o 

ravnanju z odpadki.  

 

Tanja Cerjak, pomočnica direktorice za ZN in 

oskrbo 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK O 
ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH 

 

V času od 10. 9. do 30. 9. 2021 je bila med 

zaposlenimi SB Brežice ponovno izvedena 

anonimna anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

 

Od skupno 367 zaposlenih je izpolnjene 

anketne vprašalnike vrnilo 68 zaposlenih. 

 

Rezultati ankete so priloga tega glasila. 

 

TEDEN OTROKA 

 

 

 
 

V času od 4. 10 do 10. 10. 2021 obeležujemo 

mednarodni "TEDEN OTROKA" 

 

Letošnji teden poteka pod sloganom: »Razigran 

uživaj dan!«  

Teden otroka bomo obeležili tudi na otroškem 

oddelku naše bolnišnice. Vzgojiteljica se bo z 

otroci pogovarjala o tednu otroka in različnih 

otroških tematikah, predvsem o pomenu igre. V 

dopoldanskem času bo otrokom podarila 

medaljo za pogum ter darilce s kratkim zapisom 

o pomenu tedna otroka. V popoldanskem času 

bodo te aktivnosti opravljale medicinske sestre 

otroškega oddelka. 

Večjim otrokom bomo podarili sladki priboljšek in 

balon - kot motivacijo za prosto gibalno igro, 

mlajšim pa balon in knjigo Tudi branje je igra ter 

medaljo.   

 

Ključna sporočila tedna otroka so: »igra ti 

pomaga razvijati domišljijo, igra ti krepi telo, igra 

spleta prijateljstva«… in najpomembnejše: »igra 

nas povezuje!«  

 

(povzeto po: Zveza prijateljev mladine Slovenije) 

 

Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja 

otroškega oddelka 
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ROŽNATI OKTOBER 

 

 
 

Rožnati oktober je mednarodni mesec 

osveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika 

raka pri ženskah. 

 

Redno mesečno samopregledovanje pripomore 

k zgodnjemu odkrivanju raka dojk. Vsaka ženska 

bi morala v poznih najstniških letih začeti s 

samopregledovanjem in tako spoznati svoje 

dojke. Do menopavze naj bo to reden pregled 

vsak sedmi do deseti dan po začetku 

menstruacije, kasneje pa na izbrani dan v 

mesecu. 

 

Če pri samopregledu zatipate zatrdlino, ki se ne 

spreminja z menstruacijskim ciklom, če opazite 

izcedek ali vdrto bradavico, spremembo velikosti 

dojke ali barve kože, ne odlašajte z obiskom 

zdravnika. Ni nujno, da je vsaka omenjena 

sprememba maligna, vendar mora zdravnik 

presoditi ali je sprememba nevarna ali ne. 

 

Približno 80–85 odstotkov vseh sprememb v 

dojkah kot so zatrdline, izcedek iz bradavice ali 

vgreznjena bradavica, so benigne (nenevarne). 

Samo nekatere redke benigne spremembe, 

predvsem atipična hiperplazija (celice, ki se hitro 

delijo, so videti nenormalne) pomenijo povečano 

tveganje, da bi ženska v prihodnosti lahko 

zbolela za rakom dojke.  

 

Ne smemo pozabiti, da se zatrdline lahko 

pojavijo tudi pri moških – ginekomastija, lahko pa 

tudi rak. 

 

Vse zaposlene prijazno pozivamo na redno 

samopregledovanje dojk ter redne kontrole. 

 

Na svoja delovišča ste prejeli rožnate pentlje in 

prosimo, da si jih za podporo pripnete na 

uniformo. 

 

Karmen Bohorč, DMS, ambulanta za bolezni 

dojk 

 

 

 

 



 
 
 

4 

 
 

POHVALE IN ZAHVALE 

 

ZAHVALA CELOTNEMU OSEBJU 

 

Šele ko se bolezen dotakne tebe ali enega izmed 

tvojih najdražjih, se zaveš kako pomembno je, da 

imaš ob sebi ljudi, ki ti lahko pomagajo. Ljudi, ki 

ti lahko nudijo strokovno pomoč, ki opazijo tvojo 

nemoč, stisko in bolečino. Da imaš takšne ljudi 

ob sebi, ko si na bolniški postelji, moraš biti 

resnično dober človek. To pa je moja mama bila. 

Bolezen je bila pri njej tako neizprosna, da ji je od 

postavitve diagnoze do smrti namenila le 55 dni. 

V teh dneh življenja ji je bila skrb za lajšanje 

bolečin na prvem mestu. Tu je imela največjo 

nalogo dr. Lačan Marina, ki jo je opravila izvrstno. 

Na voljo nam je bila ves čas. Prav tako dr. Pohar 

Matjaž, ki nam je do zadnjega vlival upanje, da 

se je vredno boriti in živeti življenje. Za vso vajino 

pomoč HVALA.  

 

Prav tako izrekam VELIKO in iz srca HVALO 

vsem diplomiranim in srednjim sestram ter 

strežnicam kirurškega oddelka. Vsem 

anestezijskim medicinskim sestram, Andreji 

Kerin, Janji Fišter, Anici Volčanjšek ter svojim 

dragim sodelavkam fizioterapevtkam. Slednje mi 

vseskozi stojite ob strani in mi nudite oporo pri 

premagovanju slehernega dne. 

 

Vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat 

HVALA, hvala za vso pomoč, ki ste jo namenili 

moji dragi mami in meni. 

 

Nataša Šušterič, dip.ft. 

 

 
 

POHVALA IN ZAHVALA OSEBJU 

 

Spoštovana gospa Hribar.  

 

Čeprav se ne poznava in sta bila moja dva obiska 

vaše bolnišnice zelo kratka, vam pišem. Prijetno 

presenečena nad prijaznostjo medicinskih 

sester, ki na hodniku pozdravljajo cakajoče, 

prijazen sprejem na vhodu v bolnišnico, prijazni, 

korektni, strokovni in hitri pregledi vaših 

zdravnikov in specialistov... 

Ne morem verjeti! Tako izobraženi ljudje, pa se 

ne " nosijo" kot edini s tem nazivom. 

Prideš, se vpišeš, malo počakaš in že si notri. 

Neverjetno! Včeraj sem bila na pregledu za 

koleno. Prinesla izvid MR. Celo prebral ga je 

zdravnik! 

 

Pri nas v Ivančni gorici, ki je " naš" zdravstveni 

dom od rojstva do smrti... katastrofa. 

Nekateri zdravniki in sestre vzvišeni in oholi, 

sploh te ne pogledajo, kaj šele odzdravijo. Pa vse 

poznam, vsaj na videz. Pridejo mlada dekleta iz 

šol, ki jim da izobrazbo, a jim manjka tista osebna 

in človeška nota, da bi pacientu malo olajšali vsaj 

psihično, če že ne, fizično bolečino. 

 

Vsa čast vam in vašim zaposlenim. Res ste 

majhna bolnišnica, a ste veliki po srcu. 

 

Hvala za vse. 

 

Ljubica Lah 

 

 
 

ZAHVALA EKIPI URGENTNEGA CENTRA 

 

Zahvalil bi se celotni ekipi, ki je imela delo z mano 

3. marca letos. Na začetku pohvala Urgentnemu 

centru, potem dr. Maticu Županić in dr. Lenartu 

Senici, ki sta postavila pravilno diagnozo 

»Ruptura anevrizme AII dex.« in me v dogovoru 

z UKC Ljubljana (dr. Ključevšek) s helikopterjem  

transportirali v Ljubljano. Hvala vsem, za katere 

ne vem, a so mi pomagali, saj jih zaradi bolečin 

nisem videl, zato sem bil na koncu anesteziran, 

tako da se poleta in sprejema v Ljubljani ne 

spomnem. Zbudil sem se po operaciji.  

 

Še enkrat hvala vsem in se opravičujem ker sem 

tako dolgo odlašal. 

 

Lep pozdrav vsem zaposlenim v SB Brežice. 

 

Boris Panič 

 

 
 

ZAHVALA DR. IMŠIROVIĆ 

 

Spoštovana direktorica. 

 

Z veseljem vam sporočam, da imate zaposlene 

prave ljudi na pravem mestu. 

 

Zahvala se nanaša na gospo Majo Imširović, dr. 

med., spec. interne medicine, za prijazen 

sprejem na nujni pomoči in njeno prizadevanje za 

moje zdravje, ki ni v najboljšem stanju. 
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Zahvala za prijazne besede in razlago težav z 

mojim zdravjem. 

 

Želim si, da bi bilo več takšnih zdravnikov, ki se 

res posvetijo pacientom z znanjem in prijazno 

besedo. 

 

Lep pozdrav. 

 

Stanislav Bogovčič 

 

 
 

ZAHVALA OSEBJU PORODNIŠNICE 

 

Pozdravljeni. 

 

Še enkrat bi se rada zahvalila vsem osebju 

porodnišnice Brezice za izjemno oskrbo ob 

mojem porodu in poporodnem obdobju. Izjemni 

ste/so vsi od prvega do zadnjega na oddelku.  

 

Hvala še enkrat! 

 

Lep pozdrav.  

 

Terezija Cirnski 

 

 
 

ZAHVALA NEGOVALNEMU ODDELKU 

 

Vsem zaposlenim na oddelku iskrena hvala za 

vaš trud in lepe pozdrave iz Šmarjeških toplic, 

kjer me dodatno obdelujejo. 

 

Breda Kozmus 

 

 
 

 

 

 
 

 

ZAHVALA NEGOVALNEMU IN KIRURŠKEMU 

ODDELKU 

 

Celotnemu osebju negovalnega in kirurškega 

oddelka hvala za takšno gostoljubnost. 

 

Lep pozdrav iz Čateža. 

 

Ana Vukić 

 

 
 

 
 

POHVALA OTROŠKEMU ODDELKU 

 

Mamice, moram deliti tako pozitivno izkušnjo z 

vami, saj sem bila šokirana nad tem, kar sem 

doživela. Kot ste videle, sem bila prisiljena z 10-

mesečnico obiskati dežurnega zdravnika. Ker 

smo bili na dopustu v termah Čatež, je to bila 

urgenca v Brežicah. Najprej sem klicala svojo 

pediatrinjo za nasvet, vendar me je odslovila 

rekoč: »ali naj pridemo ali pa se naj samij 

znajdemo«, potem sem klicala v Brežice na 

urgenco, in so me vezali na otroški oddelek. Brez 

kakšne slabe volje so po telefonu prisluhnili 

težavi in povedali, da naj se oglasimo. Ker je 

otrok ravno spal (ker je celo noč jokal), sem 

prosila, če lahko počakam, da se sama zbudi. 

Tudi na to so razumno odreagirali in pritrdili, da 

jo naj le pustim, da se naspi. Prišli smo tja, oba s 

partnerjem sva lahko otroka spremljala (popoln 

šok, pri nas te že na vratih odslovijo, samo en 

starš/skrbnik), v triaži prijazna sestra s 

profesionalnim pristopom tudi do otroka, kot tudi 

potem obravnava pri medicinski sestri ter 

zdravnici na otroškem oddelku. Takšne topline 

do otroka še na vso žalost nisem bila deležna, 

naša hči niti enkrat ni pisnila med samo 
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obravnavo (po navadi pa dretje, histerija, ker se 

zaradi negativnih izkušenj in pregledov na silo 

boji zdravstvenega osebja) tehtali so naju skupaj, 

odbili mojo težo (nazadnje sem jo skoraj tiščala v 

tehtnico pri naši pediatrinji). NO, POANTA 

VSEGA TEGA: »Kapo dol Brežicam!« 

 

Mojca Tement 

 

 
 

POHVALA IN ZAHVALA ZA DELO 

ZDRAVNIKA KIRCHO YANEV, DR. MED. 

 

Dne 19. 8. 2021 je po telefonu poklicala Nada 

Bajec, partnerka pacienta, ki je bil na obravnavi 

v naši bolnišnici. Za izjemno prijaznost, telefonski 

klic ter vse podane nasvete in pomoč, izreka 

iskreno zahvalo zdravniku internistu Kircho 

Yanev, dr. med.  

 

Ker se v okolju, v katerem s partnerjem živita, za 

pomoč pri oskrbi hudo bolnega partnerja 

praktično nima na koga obrniti, so ji pogovor in 

dani nasveti ter pripravljenost pomagati tudi v 

naprej, če bi bilo to potrebno, olajšali življenje, 

zaradi česar je izjemno hvaležna in izreka 

pohvalo zdravniku. 

 

Uradni zaznamek 

 

 
 

ZAHVALA NEGOVALNEMU ODDELKU 

 

Spoštovani. 

 

Odločila sem se, da se pismeno zahvalim 

negovalnemu oddelku, na katerem je bila moja 

tašča. Sedaj je ni več, zato bi se rada osebju, ki 

dela na tem oddelku, zahvalila za prijaznost in 

požrtvovalnost. 

 

Posebna zahvala gre glavni sestri Valeriji, ki nam 

je v tem času zelo pomagala. Bila je zelo prijazna 

in nas je obveščala o zdravstvenem stanju moje 

tašče. 

 

Še enkrat prisrčna hvala. 

 

Lep pozdrav. 

 

Slavka Sintič 

 

 
 

ZAHVALA GOSPE KATJI COLARIČ 

 

Prisrčna zahvala in pohvala za prijaznost in 

pripravljenost pomagati pacientki, iskati dobro 

rešitev in radodarno svetovati, kar je izjemna 

odlika gospe Katje Colarič. Kar ni vedno pogosto 

srečati (žal), zato še enkrat iz srca hvala in 

priporočilo vodstvu v upoštevanje. 

 

Štefka Kastelic 

 

 

PO POTI LJUBEZNI 

 

Počitnic je konec in sezona pohodov se je zopet 

začela. Za prvi izlet v jesenskem delu pohodov 

smo se odpravile po Poti ljubezni. Začetek poti je 

v Bistrici ob Sotli. Vesela družba frajlic in seveda 

mali pes smo se podale na pot, ki nas je najprej 

peljala do vasi Kunšperk in stare kmečke hiše, ki 

je spremenjena v muzej, ki je vreden ogleda. 

Nadaljevale smo kar strmo v hrib proti ruševinam  

gradu Kunšperk. Zanimivi ostanki na kar strmem 

hribu. Po ogledu pa naprej proti ostankom 

grajskih ribnikov do Ajdovske deklice in na 

razgledno točko na pečini. Čudovit pogled na 

brežiško kotlino, hrvaške griče in Gorjance v 

ozadju. Pot nas je peljala še do enega gradu, v 

katerem živi graščak, ki nas je prepričal, da so 

angelčki moškega spola. 
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Ker smo bile žalostne, nas je povabil v svojo klet 

na degustacijo svojega vina.  

 

 
Kar dobre volje smo šle naprej. Ker je bil čas 

primeren za malico smo začele iskati primerno 

mesto. Seveda smo ga našle in na provizorično 

mizo nadevale VSE, kar mora zdrava malica 

vsebovati - kot po navadi še malo več.  

 

 
 

Pot nas je popeljala še k Mariji na Sv. gore. Nato 

pa še malo pod breg in že smo bile pri 

avtomobilih. Da ne bi slučajno shirale, smo šle še 

na toplo malico in hladno pivo.  

 

Mija Novak 

 

URNIK POHODOV 

 

Vabimo vas na izlet po Bohorskih slapovih.  

 

Dobimo se v soboto 9. 10. 2021 ob 7.00 uri 

zjutraj na starem mestu (parkirišče za bivšim 

pljučnim oddelkom). 

Z avtomobili se bomo odpeljali do Jablance, 

ki bo naše izhodišče za izlet po Bohorskih 

slapovih. 

Hoje bo za 7 - 8 ur. Lahko tudi skrajšamo. Se 

bomo sproti dogovarjali. 

 

Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam« 

ter dan preživite v dobri družbi in lepi naravi. 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

 
 

Vir: Splet 

 

KADROVSKE SPREMEMBE 

 

Sklenitev delovnega razmerja: 

- JAZBEC Nataša (1. 9. 2021), 

- IMŠIROVIĆ Maja (1. 9. 2021), 

- BOGOVIČ Jan (1. 9. 2021), 

- ZOBARIČ Nika (10. 9. 2021), 

- KERIN Martina (11. 9. 2021), 

- KOREN Luka (27. 9. 2021), 

- JANKOVIČ (ŠPEHAR) Anja (27. 9. 2021). 

 

Prenehanje delovnega razmerja: 

- DUHANIČ Martina (14. 9. 2021), 

- HROVAT KRSTIČ Anja (30. 9. 2021), 

- STOJANOV Kiril (30. 9. 2021). 
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Podaljšanje pogodbe za nedoločen čas: 

- PODPADEC Barbara, 

- PERC Mateja. 

 

Kristina REMIH, DMS v urgetni dejavnosti, je 

od 1. 10. 2021 dalje imenovana za strokovno 

vodjo po pooblastilu v Urgentnem centru. 

 

Jasni DEVIĆ, DMS v urgentni dejavnosti se 

30. 9. 2021 prekliče pooblastilo za strokovno 

vodjo Urgentnega centra. 

 

Stanje kadra na dan 30. 9. 2021: 372 zaposlenih. 

 

Število zaposlenih iz ur na dan 31. 8. 2021 je 

znašalo 353,37, od tega 346,37 rednega dela, 2 

pripravnika in 5 javnih del. 

 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 

 

V mesecu oktobru je za 10 let delovne dobe 

pri delodajalcih v javnem sektorju prejela 

jubilejno nagrado: 

 

MIKAC BLAŽENKA 

 

ČESTITAMO! 

 

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, 

 1. oktober – Svetovni dan boja proti 

hepatitisu C, 

 2. oktober – Svetovni dan cerebralne 

paralize, 

 2. oktober – Dan klinične kemije in 

laboratorijske medicine, 

 2. oktober – 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, 

 15. oktober – Evropski dan zdravih dojk, 

 15. oktober – Svetovni dan hoje, 

 16. oktober – Svetovni dan hrane, 

 16. oktober – Svetovni dan hrbteničnih 

bolezni in okvar, 

 16. oktober – Svetovni dan oživljanja, 

 17. oktober – Mednarodni dan boja proti 

revščini, 

 17. oktober – 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!  
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