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MOJE ZDRAVJE 
Glasilo Splošne bolnišnice 

Brežice 
 
Številka 11 / letnik 4 
 

Oktobrsko priznanje občine 
Brežice predstavnicam Civilne 

iniciative za ohranitev 
porodnišnice Brežice 

 
Ob prazniku Občine Brežice je v 
Mladinskem centru 27. oktobra 
potekala svečana seja in hkrati 
podelitev oktobrskih nagrad in priznanj 
za posebne dosežke v letu 2011. 
Oktobrska nagrada Občine 
Brežice se daje za posebne uspehe in 
dosežke na družbenoekonomskem, 
znanstvenem, tehničnem, kulturnem in 
na drugih področjih ustvarjalnosti in 
dela, ki imajo poseben pomen za 
razvoj in napredek občine Brežice. 
Priznanje občine Brežice se 
podeljuje posameznikom ali pravnim 
osebam za izredno uspešno delovanje 
na vseh področjih družbenega dela. 
Slednje so med drugimi dobile tudi 
predstavnice Civilne iniciative za 
ohranitev porodnišnice Brežice, kar 
predstavlja priznanje tako za Civilno 
iniciativo in porodnišnico Splošne 
bolnišnice Brežice. Zahvala gre več kot 
20 tisočim prebivalcem Posavja in 
Obsotelja, ki so s svojim podpisom 
potrdili, da porodnišnico v Brežicah 
potrebujemo in je ne damo! 
 

Srečanje Posavskega in 
obsoteljskega društva za boj proti 

raku 
 

28. oktobra je bilo v Termah Čatež 
srečanje Posavskega in obsoteljskega 
društva za boj proti raku, ki je bilo 
posvečeno predstavitvi državnih 
presejalnih programov zgodnjega 
odkrivanja raka materničnega vratu, 
dojke, debelega črevesa in danke.  
Udeleženci so imeli priložnost slišati 
naslednja predavanja: 
• »ZORA: Državni program 

zgodnjega odkrivanja 
predrakavih sprememb 
materničnega vratu«, Alenka 
Krenčič Zagode, dr.med., spec. 
ginek. in porodničarstva; 

• »SVIT: Državni program 
presajanja in zgodnjega 
odkrivanja predrakavih 
sprememb in raka na debelem 
črevesu in danki«, Vladimira 
Tomšič, DMS, univ.dipl.org.; 

• »DORA: Državni program 
presajanja raka dojk«, 
prim.mag. Vida Stržinar, 
dr.med. spec. ginekologije in 
porodničarstva, onkolog;  

• »Pomen zavarovanj hudih 
bolezni«, Janja Košar, s.p., 
pooblaščena agencija agencije 
Mori d.o.o.. 

 
Izvajanje investicij v SB Brežice 
 
V mesecu oktobru je Splošna 
bolnišnica Brežice izvedla 
investicijsko vzdrževalna dela na 
otroškem in ginekološko porodnem 
oddelku.  
Na otroškem oddelku je bila izvedena 
zamenjava sedmih dotrajanih 
vhodnih vrat v bolniške sobe.  
Investicijsko vzdrževanje v višini 
12.852,00 EUR brez DDV je iz 
sredstev občinskega proračuna v 
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višini 10.889,42 EUR sofinancirala 
občina Brežice. Hkrati so bila izvedena 
tudi sliko pleskarska dela hodnika 
otroškega oddelka.  
Prav tako se je v mesecu oktobru 
začelo investicijsko vzdrževanje in 
obnova sobe za novorojenčke na 
ginekološko porodnem oddelku. 
Investicija je zajemala zamenjavo 
tlakov, zamenjavo medicinskih 
kanalov, zamenjavo vhodnih vrat, 
zamenjavo pohištva in dela opreme, 
zamenjavo strojnih instalacij, 
zamenjavo elektroinštalacije ter 
pleskanje sten. Za izvedbo investicije 
je bila sklenjena pogodba v višini 
18.927,90 EUR. Investicijo je 
sofinancirala občina Brežice v višini 
18.822,35 EUR. 
V mesecu juniju je bolnišnica pričela z 
izvajanjem postopka oddaje javnega 
naročila za nadaljevanje izvajanja 
projekta Trajnostna raba energije, 
energetska sanacija stavb A, B, C, D, 
E, F in G, ki je zajemalo IV. fazo 
energetske sanacije stavbe A 
(centralna bolnišnična stavba), II. 
fazo energetske sanacije stavbe G 
(uprava), energetsko sanacijo 
stavbe D (ambulantno poliklinična 
trak), energetsko sanacijo 
veznega hodnika med stavbami A, 
D in E, ter energetsko sanacijo 
stavbe F (bivši pljučni oddelek). 
Projekt se izvaja v skladu z javnim 
razpisom Ministrstva za zdravje 
»Energetska sanacija stavb pravnih 
oseb javnega prava s področja 
zdravstva, katerih ustanovitelj je 
Republika Slovenija in so v pristojnosti 
Ministrstva za zdravje ter opravljajo 
zdravstveno dejavnost na sekundarni 
in/ali terciarni ravni« v okviru: 
Operativnega programa razvoja 

okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007-2013, 6. razvojne 
prioritete »Trajnostna raba 
energije«, 1. prednostne usmeritve 
»Energetska sanacija in trajnostna 
gradnja stavb«.  
Operacijo delno financira Evropska 
unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, 
nepovratna sredstva pa predstavljajo 
90% upravičenih stroškov 
sofinanciranja, od tega predstavljajo 
namenska sredstva Kohezijskega 
sklada 85%-ni delež, slovenska 
udeležba pa 15%-ni delež. 
Sredstva za izvedbo investicije, ki je 
bila ocenjena na 462.000,00 EUR 
brez DDV in zajema zamenjavo oken, 
izvedbo fasade, izvedbo 
hidroizolacije, izvedbo tlakov, 
zamenjavo strojne in 
elektroinštalacije, ter ostala 
gradbeno obrtniška dela, so 
zagotovljena v finančnem načrtu SB 
Brežice za leti 2011 in 2012. 
Ponudbo za izvedbo javnega naročila 
so podali trije ponudniki, za izvedbo 
javnega naročila pa je bilo izbrano 
podjetje SL-Inženiring Boršt d.o.o. iz 
Cerkelj ob Krki.  
Javno naročilo v višini 554.949,13 
EUR brez DDV oziroma 665.938,96 
EUR z DDV, od katerih približno 50% 
predstavljajo upravičeni stroški in 
bodo sofinacirani v višini 90% iz 
nepovratnih sredstev, je bilo oddano 
za 4 sklope - IV. faza stavba A, II. 
faza stavba G, stavba D in vezni 
hodnik med stavbami A, D in E, 
medtem ko javno naročilo za sklop 
energetske sanacije stavbe F ni bilo 
oddano, saj naj bi se predvidena dela 
na stavbi F izvedla v okviru projekta 
ureditve prostorov za izvajanje 
neakutne bolnišnične obravnave in 
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podaljšanega bolnišničnega 
zdravljenja.  
Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 
v začetku meseca novembra 2011, 
dela pa naj bi se pričela izvajati 
predvidoma že v mesecu decembru 
2011. V skladu s terminskim planom 
naj bi se dela končala pa v mesecu 
avgustu 2012. 
 
Izvajanje CT kolonografije na 

radiološkem oddelku 
 
CT kolonografija je radiološka metoda 
namenjena zgodnjemu odkrivanju 
bolezni debelega črevesa. Uporablja se 
lahko kot presejalni test za zgodnje 
odkrivanje polipov ter rakastih in 
vnetnih bolezni debelega črevesa. 
Metoda nadomešča irigografijo pri 
pacientih, pri katerih kolonoskopija ne 
uspe ali ni izvedljiva. 
CTC zaradi zastarelosti opreme v 
preteklosti nismo mogli izvajati, s 
pridobitvijo novega  CT aparata v 
letošnjem letu pa bomo to preiskavo v 
bodoče lahko izvajali.   
  

Nova kardiolška UZ sonda 
 
Za potrebe kardiološke diagnostike je 
pridobljena nova UZ sonda, ki je s 
tehnološkega vidika novejša in pomeni 
velik preskok v smislu resolucije slike 
in občutljivosti pulznega signala. Pri tej 
sondi so uporabljeni novi materiali in 
aktivna matrična zasnova razporeditve 
kristalov, kar ima izjemen vpliv na 
samo odslikavanje, ki v povezavi z 
visoko zmogljivo platformo 
ultrazvočnega aparata zagotavlja boljši 
izkoristek delovnega časa ter visoko 
raven diagnostične interpretacije.  
 

Defibrilatorji v Splošni bolnišnici 
Brežice 

 
V prostorih Splošne bolnišnice 
Brežice se nahaja 7 avtomatskih 
defibrilatorjev za srce. 
Nahajajo se: 

- v diabetološki ambulanti, 
- v prostorih internistične prve 

pomoči (IPP), 
- na oddelku za anesteziologijo, 

reanimatologijo in intenzivno 
zdravljenje,  

- v operacijskem bloku,  
- v prostoru za reanimacijo,  
- v septični dvorani ter  
- v prebujevalnici. 

Lokacije avtomatskih defibrilatorjev 
so objavljene tudi na naši spletni 
strani pod ikono: 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
            
 
 
 

O b v e s t i l i ! 
 
Uslužbence obveščamo, da je na 
podlagi 10. člena aneksa 1 k 
Splošnemu dogovoru za pogodbeno 
leto 2011 in 2. odstavka 6. člena 
Navodil o plačevanju izvajalcem 
zdravstvenih storitev izdan Sklep o 
rokih plačil avansov v letu 2011. Na 
podlagi sklepa bo osebni dohodek 
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za mesec november izplačan 12. 
decembra 2011. 
 

 
Novoletna zabava uslužbencev 
zavoda bo 10. decembra 2011 ob 19. 
uri na Turistični kmetiji Vimpolšek. 
Zabaval nas bo nam že znani 
ansambel »Zadnja šansa«. 
 
 
Zahvala predavateljem na Dnevu 

invalidov in bolnikov občine 
Brežice 

 
Za prispevek v obliki strokovnega 
predavanja ob  Dnevu invalidov in 
bolnikov občine Brežice bi se posebej 
zahvalili: 

- Mojci Savnik Iskra, dr.med, 
- Živani Kavčič, dr.med.,  
- Mateji Vukmanič Pohar, 

dr.med.,  
- mag. Bojanu Gruloviću, dr.med. 

ter 
- Primožu Povhetu, dr.med.. 
 
KADROVSKE SPREMEMBE 

 
Sklenitev delovnega razmerja: 

- PERČIČ Irma (javna dela). 
 
Prekinitev delovnega razmerja: 

- Anastasova Maja, dr.med.,  
- Matjašič Neža. 

 
Upokojitev:  

- Murn Malina, 
- Popović Zdenko, dr.med. 
 
 
 
 

***Delovni jubilej*** 
 

V mesecu oktobru je dosegla  
20 - letni delovni jubilej 
Metka Bogovič, mag.farm.. 

 
ČESTITAMO! 

 
 

Zdravstveni koledarček 
 

•••• november – Mesec preventive 
na področju drog,  

•••• prvi teden novembra – Teden 
solidarnosti, 

•••• tretja sreda v novembru – 
Svetovni dan kronične 
obstruktivne pljučne bolezni, 

•••• tretji četrtek v novembru – 
Mednarodni dan brez cigarete,  

•••• 14. november – Svetovni dan 
bolnikov s sladkorno boleznijo,  

•••• 18. november – Vseevropski 
dan o antimikrobni rezistenci, 

•••• 20. november – Svetovni dan 
otroka, 

•••• 21. november – Svetovni dan 
pozdrava,  

•••• 25. november – Mednarodni 
dan boja proti nasilju nad 
ženskami. 

 

 
Število zaposlenih na dan 31.10.2011 
je bilo 300, od tega 1 zdravnik 
pripravnik, 1 pripravnica zdravstvene 
nege, 2 pripravnici dipl. inženirki 
laboratorijske biomedicine in 3 
zaposlene preko javnih del.  
Število delavcev iz ur za mesec 
september je znašalo skupaj 289,24, 
od tega 281,06 iz rednega dela, 5,14 
pripravnikov in 3,04 delavcev iz 
javnih del. 


