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150 LET SPLOŠNE BOLNIŠNICE 
BREŽICE 

 

 
 
Dne 20. 9. 2022 je v Viteški dvorani gradu 
Brežice potekala slavnostna akademija ob 150-
letnici Splošne bolnišnice Brežice. Bolnišnica je 
v preteklosti doživljala vzpone in padce, vseskozi 
pa ohranila glavno poslanstvo – zagotavljanje 
kakovostnih zdravstvenih storitev na sekundarni 
ravni. 
 
Splošna bolnišnica Brežice je ena od 12 splošnih 
bolnišnic v državi. Zadnjih 75 let opravlja 

zdravstvene storitve na sekundarni ravni s področja 
interne medicine, kirurgije, pediatrije, ginekologije 
in porodništva ter urgentne dejavnosti, s čimer 
omogoča prebivalcem regije Posavje ustrezno 
dostopnost do zdravstvenih storitev na sekundarni 
ravni. Poslanstvo, zaradi katerega smo bili 
ustanovljeni, v SB Brežice opravljamo dobro in ga 
bomo tudi v naslednjih desetletjih, želimo pa si 
urejenosti sistema, ki naj bo pravičen do vseh 
izvajalcev in posledično vseh prebivalcev države.  
 
Bolnišnica je bila v zgodovini večkrat zatočišče 
številnim in je pomagala pri premagovanju različnih 
epidemij ter drugih kužnih bolezni, v zadnjih dobrih 
dveh letih je tako ponovno odigrala pomembno 
vlogo v boju s covidom-19. V času treh 
najobsežnejših valov covid epidemije smo v 
bolnišnici zdravili 814 covidnih bolnikov. Ko so bile 
zmogljivosti ostalih bolnišnic zapolnjene, smo 
sprejemali bolnike iz drugih regij. V tem času nismo 
zanemarili ostalih bolnikov, ki so potrebovali 
zdravljenje iz drugih razlogov, zato so bile 
obremenitve zdravnikov, še posebej internistov in 
medicinskih sester izjemne. Medoddelčna pomoč 
izmenjave kadra je bila nujna, brez specializantov, 
ki so se vrnili iz svojih kroženj v drugih ustanovah in 
prevzeli del bremena, pa vsega dela ne bi zmogli 
opraviti. V tem času se je pritok pacientov v urgentni 
center občasno povečal tudi za 100 odstotkov.  
 
Obstanek bolnišnice je bil močno ogrožen med 
obema vojnama, v času splošnega pomanjkanja in 
gospodarske krize, konec 60. in v začetku 70. let se 
je prostorsko in kadrovsko razširila, z gospodarsko 
krizo konec 70. let pa je bila ponovno v hudih 
finančnih težavah vsa 80. leta. Tudi v samostojni 
državi so se vrstili boljši in slabši časi. Med slednje 
štejemo čas, ko se je bilo treba ponovno postaviti v 
bran obstoju vseh oddelkov bolnišnice. Nekatere 
izjave posameznikov dajejo slutiti, da se bo boj 
nadaljeval tudi v prihodnje. 
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Dve največji prihodnji investiciji naprava za 
magnetno resonanco in izgradnja objekta F 
 
Še pred slavnostno akademijo je direktorica Hribar 
v upravni stavbi bolnišnice podala izjavo za medije 
ob jubileju bolnišnice. Za Posavce in prebivalce 
širšega gravitacijskega območja skrbijo na štirih 
osnovnih področjih dela: internistika, kirurgija, 
ginekologija in porodništvo ter pediatrija. 
Pomembna je tudi urgentna dejavnost, ki jo imajo 
ločeno od ostalih dejavnosti od leta 2014. Po njenih 
besedah so ponosni tudi na nekatere posameznike 
iz zgodovine bolnišnice, eden od teh je dr. 
Cholewa, ki je na začetku 20. stoletja ustanovil svoj 
mali onkološki laboratorij, in ker je bil pri svojih 
raziskavah tako uspešen, je bil kasneje povabljen 
tako v Zagreb kot Ljubljano, kjer je ustanovil 
Onkološki inštitut.  
 
Bolnišnica se je skozi desetletja razvijala in rasla, 
danes smo ponosni na prenovljene prostore in 
opremo, ki smo jo kupili v zadnjih petih letih, pa tudi 
na nove programe, kot je Dora, diabetično 
retinopatijo, krvno banko, sodelovanje v programu 
presajanja organov in tkiv ter uvedbo dialize za 
bolnike z akutno odpovedjo ledvic. Od letos smo 
bogatejši tudi za enoto mikrobiološkega 
laboratorija, ki jo je v naših prostorih vzpostavil 
NLZOH, kar je tudi ena od pomembnih pridobitev 
za naše paciente, saj so preiskave na tem področju 
zdaj bistveno hitrejše. 

 
Glede nadaljnjih načrtov je navedla, da želijo na 
rentgenskem oddelku pridobiti napravo za 
magnetno resonanco, pri čemer so aktivnosti z 
ministrstvom že v teku in so uvrščeni v program 
nakupa (investicija je vredna več kot milijon evrov), 
zato računajo, da bo v roku enega leta ta naprava 
na voljo tudi za prebivalce Posavja. »SB Brežice bo 
za ta magnet prispevala z ureditvijo prostorov, 
prostor je sicer zgrajen v sklopu rentgenskega 
oddelka, medtem ko bo ministrstvo prispevalo 
sredstva za nakup naprave,« je dodala. Investicija, 
ki se je pokazala kot ključna ravno v času 
epidemije, je izgradnja novega objekta F, s katerim 
želijo vzpostaviti ustrezen bivanjski standard za 
njihove bolnike, je navedla direktorica in glede te 
investicije omenila, da so prejeli povabilo na 
sestanek na Uradu RS za nadzor, kakovost in 
investicije v zdravstvu v prihodnjem tednu, pri 
čemer ocenjuje, da se bodo stvari premaknile v 
želeni smeri, sicer pa so v zaključni fazi 
usklajevanja idejne zasnove, do konca leta bodo 
imeli izdelan projekt za gradbeno dovoljenje in dali 
vlogo za pridobitev le-tega, njihova prošnja pa bo, 
da bi investicijo, vredno okrog 14,5 milijona evrov 
(po cenah, ki so veljale v začetku letošnjega leta), 
uvrstili v Načrt razvojnih programov in bi bila 
investicija zaključena do leta 2025. »V času 
epidemije, ko so bile potrebne mnoge izolacije, vse 
več je tudi bolnikov z večkrat odpornimi bakterijami, 
je to terjalo manjše sobe z lastnimi sanitarijami, 
zato da lahko preprečujemo prenos bolnišničnih 
okužb na druge paciente. Želimo si tudi širitve 
nekaterih že izvajajočih programov, npr. 
endoproteze kolka in kolen, več programa na 
področju specialistične ambulantne dejavnosti 
(ORL, nevrologija), v prihodnosti, ko bomo zgradili 
nove prostore, pa računamo tudi na pridobitev 
kardiološke rehabilitacije.« Dejala je še, da 
bolnišnica sledi cilju kakovostna in varna obravnava 
bolnikov na sekundarni ravni, zato vlagajo veliko 
sredstev tudi v izobraževanje kadrov in opremo ter 
iščejo dodatne kadre. 
 
Vir: Posavski obzornik 
 

CEPLJENJE PROTI GRIPI IN COVID-19 
 
Cepljenje spada med  največje uspehe v zgodovini 
medicine, saj  z  zaščito pred zbolevanjem za 
nalezljivimi boleznimi in s tem pred posledicami teh  
bolezni,  prinaša ogromno zdravstveno korist tako 
posamezniku kot vsemu človeštvu.  
 
Pred nami so jesenski in zimski meseci, ki 
predstavljajo sezono nalezljivih bolezni, zlasti gripe 
in od leta 2020  tudi zbolevanja za covid-19.  
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Zdravstveni delavci smo  zaradi narave svojega 
dela v primerjavi s splošno populacijo izpostavljeni 
večjemu tveganju, da se okužimo in  zbolimo.  
Stalni  in dokaj bližnji stik  z ljudmi sta dejavnik 
tveganja, da nas z virusom gripe ali virusom covida-
19   okužijo bolniki ali sodelavci, po drugi strani  pa 
lahko tudi mi prenesemo okužbo nanje.  
 
Sebe in posredno svoje bolnike, sodelavce in 
domače  zaščitimo predvsem z dosledno in pravilno 
uporabo osebne varovalne opreme,  s tem, da se 
izogibamo  tesnim stikom, ko to ni potrebno,  in s 
cepljenjem.  
 
Tudi letos bomo za zaposlene  v SB Brežice 
organizirali  cepljenje proti gripi in covid-19. 
 
Cepljenje proti gripi: Cepivo proti gripi bomo  v 
bolnišnico prejeli po 10. 10.2022. Za cepljenje se 
lahko  prijavite pri Tinkari Pacek, DMS, pomočnici 
direktorice za področje zdravstvene nege, ki bo 
cepljenje tudi izvajala. Po opravljenem cepljenju 
boste pri njej dobili bon za topli napitek in rogljiček.  
 
Cepljenje proti covid-19: Za cepljenje proti covid-
19 je zaradi boljše učinkovitosti in manj resnih 
zapletov priporočljiva uporaba mRNA cepiv. 
Naročili bomo cepivo Comirnarty Original/Omicron 
BA4-5 ( Pfizer/BioNTech).  
 
V bolnišnici bomo izvajali aplikacijo  prvega 
poživitvenega odmerka (priporočen presledek 
med osnovnim cepljenjem, ki je bilo opravljeno z 
mRNA cepivi, je vsaj 3 mesece ) in  aplikacijo  
drugega poživitvenega odmerka (vsaj 3 mesece 
po prvem poživitvenem odmerku). 
 
Cepljenje je  še posebej priporočljivo  pri ogroženih 
skupinah, če je od zadnjega cepljenja minilo več kot 
6 mesecev. 
 
Cepljenje oseb, ki so prebolele covid-19, je 
priporočljivo opraviti vsaj 3 mesece po preboleli 
bolezni.  
 
Po navodilu NIJZ se cepljenje proti gripi in cepljenje 
proti covid-19 lahko opravi sočasno ali s 
kakršnimkoli presledkom.  
 
Prijavite se lahko pri Tinkari Pacek, DMS, ki bo 
tudi to cepljenje izvajala. PRIJAVE SO NUJNE, 
saj je od njih odvisno naročanje cepiva.  Iz ene viale 
dobimo 6 cepiv, zato se mora prijaviti 6 zaposlenih, 
da cepiva ne bi  zavrgli.   
 
Kdor želi opraviti osnovno cepljenje, naj se prijavi 
pri osebnem izbranem zdravniku. V primeru 

večjega števila zainteresiranih za osnovno 
cepljenje pa bomo lahko cepivo za to cepljenje 
nabavili tudi mi.  
 
Vabimo vas, da se odločite za poživitveno 
cepljenje. S tem kot zdravstveni delavci  izkažete 
svoje prepričanje, da je cepljenje  izjemnega 
pomena za varovanje lastnega zdravja , zdravja 
sodelavcev in bolnikov, ki so nam zaupani. Tudi 
letos velja prisluhniti navodilu, da je bolje , da se 
nalezemo  dobrih navad in se cepimo, kot da bi se 
nalezli covida-19. 
 
Mojca Savnik Iskra,dr.med, predsednica KOBO 
 

VABILO NA ROŽNATI TEK 2022 
 
V prilogi glasila vam posredujemo vabilo na 
tradicionalni dobrodelni dogodek »Rožnati tek 
za življenje«, ki ga soorganizira ZD Sevnica, in 
bo potekal v soboto, 8. oktobra 2022, od 9.00 do 
13.00 ure pri Srednji šoli Sevnica. 
 
Lepo vabljeni. 
 

ROŽNATI MESEC 2022 
 

 
 
Mesec oktober ali rožnati mesec je mednarodni 
mesec osveščanja o raku dojk. Rak dojk je 
najpogostejša oblika raka pri ženskah, zbolijo pa 
lahko tudi moški. Za uspešno zdravljenje in 
zmanjševanje umrljivosti je pomembno predvsem 
osveščanje o zdravem načinu življenja, zgodnje 
odkrivanje in takojšnje učinkovito ter vsaki bolnici 
oz bolniku prilagojeno zdravljenje.  
 
Redno mesečno samopregledovanje pripomore k 
zgodnjemu odkrivanju raka dojk. Vsaka ženska bi 
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morala že v mladosti začeti s samopregledovanjem 
in tako spoznati svoje dojke. 
 
Pet nasvetov za zgodnje odkrivanje raka dojk: 
 
1. Že v mladih letih spoznajte svoji dojki, da boste 

dobile občutek za »normalno« dojko. 
 

2. Vsak mesec si ju redno in skrbno pretipajte. Do 
menopavze naj bo to reden samopregled vsak 
deseti dan po začetku menstruacije, kasneje pa 
na izbrani dan v mesecu. 
 

3. Na kaj morate biti pozorni: 
 na spremembo dojke (večja, vdrta, 

izbočena, spremenjena bradavica, trdota), 
 izcedek, 
 bolečino. 

 
4. O spremembah čim prej obvestite svojega 

zdravnika. 
 

5. V starosti od 50 do 69 let se odzovite vabilu 
državnega presejalnega programa Dora in 
opravite presejalno mamografijo. 

 
Mamografija je slikanje dojk z rentgenskimi žarki, 
pri katerem dojko predhodno stisnejo med dve 
plastični plošči in slikajo. Pri slikanju uporabljajo 
nizke doze rentgenskih žarkov, ki potujejo skozi 
tkivo dojke in na drugi strani dojke naredijo sliko na 
film ali detektor. Vsako dojko stisnejo in slikajo v 
dveh projekcijah (v horizontalnem položaju (CC 
projekcija) ali v polstranskem položaju (MLO 
projekcija). Mamografija je najbolj zanesljiva in 
najbolj natančna metoda za ugotavljanje začetnih 
rakavih sprememb dojk. Spremembo v dojki lahko 
odkrije veliko prej kot katera koli druga preiskava. 
 
Delež bolnic, ki preživijo, se razlikuje med 
posameznimi državami, pokrajinami in celo med 
posameznimi bolnišnicami v isti državi. Umrljivost 
žensk za rakom dojk se počasi zmanjšuje, 
predvsem zaradi odkrivanja manjših tumorjev in 
kakovostnega zdravljenja, ki postaja vedno bolj 
prilagojeno posamezni ženski in njenemu raku. K 
odkrivanju manjših, netipnih sprememb (te so 
običajno manjše kot en centimeter) zagotovo 
pripomore organizirani državni presejalni program 
DORA, ki poteka od 21. aprila 2008 in je od januarja 
2018 prisoten po vsej Sloveniji. 
 
Od leta 2018 imamo v naši bolnišnici digitalni 
mamograf, ki se nahaja na radiološkem oddelku, 
pregled pacientk in pacientov pa se še vedno 
opravlja v stavbi »F« na stari lokaciji.  
 

Na svoja delovišča ste prejeli rožnate pentlje in 
prosimo, da si jih za podporo pripnete na 
uniformo za ROŽNATI MESEC! 
 
Karmen Bohorč, dms, Ambulanta za bolezni 
dojk 
 

TEDEN OTROKA 
 

 
 
Od 3. 10. 2022 do 9. 10. 2022 obeležujemo teden 
otroka. Po Sloveniji so se vrstile različne aktivnosti 
namenjene otrokom. 
 
Tudi na pediatričnem oddelku smo poskrbeli, da ni 
bil noben otrok prikrajšan za aktivnosti ob tednu 
otroka. Tako smo izvedli brezplačno poslikavo 
obraza z barvami, ki so namenjene poslikavi 
obraza, za otroke pred odpustom iz bolnišnice in za 
vse ambulantne otroke v dopoldanskem času. 
Seveda, kdor je želel in v soglasju staršev. 
 
Poslikavo s posebnimi in bleščečimi barvami je 
izvedla vzgojiteljica Maja  iz Vrtca Mavrica Brežice. 
 
Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja 
pediatričnega oddelka 
 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

150 LET SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE 
 
Spoštovani. 
 
Zahvaljujem se za povabilo na tako svečano in 
odlično izvedeno proslavo tako častitljivega jubileja 
naše bolnišnice. Bilo mi je v čast, veselje in ponos. 
Želim vam še veliko energije in vztrajnosti ter 
uspehov na začrtani poti, vsem zaposlenim pa obilo 
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zdravja in zadovoljstva pri opravljanju tako 
pomembnega poslanstva. Hvala in iskrene čestitke 
vsem!  
 

 
 
Božena OMERZEL, mag. farm., direktorica 
Lekarne Brežice 
 

STORŽIČ 
 

 
 
Za prvi izlet v jesenskem delu pohodov smo se »fit 
frajlice«, mali pes in kavalir odpravili na Storžič. 
Vremenska napoved je bila: dež bo, ali pa tudi ne.  
Z avtomobili smo se odpeljali do vasi Mače, ki je 
bila naše izhodišče. Pot se je takoj podala kar strmo 
v breg. Oblaki so se sprehajali po nebu. Nekaj časa 
je bil razgled, pa zopet ne. Kar dobro zadihani smo 
prišli do koče na Kališču. Malo počitka, kratka 
malica in že smo šli naprej proti vrhu Storžiča. Ko 
smo prišli iz gozda, se nam je vrh pokazal v vsej 
svoji lepoti in nas je vabil, naj pridemo.  
 

 

 
Razgled na vse strani nam je dal voljo, da smo se 
podali v skalni breg. Bliže, kot smo bili vrhu, več 
oblakov se je zgrinjalo skupaj.  
 

 
 
Kar lepo zadihani in ogreti smo prišli do vrha. Žal 
ne dosti hitro, saj so nam oblaki zagrnili večino 
razgleda. Vseeno smo bili veseli. Sledilo je obvezno 
slikanje, žigosanje in malo pijače.  
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Kar hitro smo se po isti poti podali proti koči in 
seveda malici, ki je kot običajno vsebovala VSE in 
še malo več. Saj se za izlet na dva tisočaka 
spodobi. Ker so oblaki vztrajali, smo se kar hitro 
podali v dolino. Ko smo prišli do avtomobilov, so se 
pokazale prve kaplje dežja, ki so nas spremljale pol 
poti do doma. Med potjo smo naredili načrt za nov 
podvig.  
 
Se vidimo. 
 
Mija Novak 
 

URNIK POHODOV 
 
V soboto 8. 10. 2022 gremo na Janče. Dobimo 
se na železniški postaji ob 7.10 uri zjutraj in se 

z vlakom peljemo do Jevnice. Pot nas bo 
peljala na vrh hriba, kjer je cerkev sv. Miklavža. 

To bo najvišji vzpon. Po počitku se bomo 
podali po gričih do Geosa, nato pa v dolino v 

Kresnice. Pot je dolga za približno 7 - 8 ur hoje, 
ni pa višinsko zahtevna.  

 
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: 
- ROŽMAN Lea (1. 9. 2022), 
- ŽUPANIĆ Marjeta (1. 9. 2022), 
- Ferenc Tjaša (12. 9. 2022), 
- KOVAČIČ Sara (15. 9. 2022), 
- JEJČIČ Luka (19. 9. 2022). 
 
Prekinitev delovnega razmerja: 
- KNEZIĆ FRKOVIĆ Biserka (19. 9. 2022), 
- BOGOVIČ Mateja (30. 9. 2022). 
 
Stanje kadra na dan 30. 9. 2022: 382 zaposlenih. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 8. 2022 je 
znašalo skupaj 363,68 ur, od tega 351,66 rednega 
dela, 4 pripravniki in 8 javnih del. 
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

Za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v 
javnem sektorju je prejela jubilejno nagrado: 

 
KUPLENIK ŠPELA, DMS 

 
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, 
 7. oktober – Svetovni dan dostojnega dela, 
 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, 
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 15. oktober - Svetovni dan umivanja rok, 
 15. oktober - Evropski 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, 
 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!  
 

 
 
 


