
                
 

 M O J E  Z D R A V J E 
 

 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 

 
 
Številka 11, letnik 11 

 

NOVOLETNO SREČANJE ZAPOSLENIH 
 

Spoštovani uslužbenci SB Brežice. 
 

Vse zaposlene obveščamo, da se še vedno 
lahko prijavite na novoletno srečanje.  

Prostora je dovolj!  
Na seznam se lahko vpišete pri vratarju. 

 
Cena za člane sindikata bo 10 EUR (plačilo se 
odtegne od plače v 1 obroku), za nečlane pa 

cca 25 EUR oziroma 10 EUR manj, kot bo 
končna vrednost srečanja na osebo (plačilo se 

odtegne od plače v dveh obrokih). 
 

Sredstva za zaključno srečanje zaposlenih v 
višini 10 EUR bo prispevala bolnišnica. 

 
Srečanje bo v soboto, 15. 12. 2018 ob 19.00 uri 

v Restavraciji Paradiso Dobova. 
 

Za zabavni del srečanja bo poskrbel ansambel 
Duo pozitiva. 

 
Vljudno vabljeni! 

 
 Ana Ogorevc, predsednica SZSVS 
 Anica Hribar, direktorica 
 

MOŽNOST NAJEMA SLUŽBENEGA 
STANOVANJA 

 
Uslužbence bolnišnice obveščamo, da bo s 1. 
12. 2018 na razpolago za najem stanovanje v 

Brežicah na Bizeljski cesti 11. 
 

Dvosobno stanovanje se nahaja v pritličju, 
skupna površina 66,15 m². 

 
Dodatne informacije lahko dobite pri Jožetu 

Piltaver, telefon: 074668103. 
 
 

POROČILO O IZVAJANJU SANACIJE V 
OBDOBJU MAJ – SEPTEMBER 2018 

 
V skladu s sprejetim in s strani ustanovitelja 
potrjenim sanacijskim programom bolnišnice za 
obdobje 2018 – 2021, smo pripravili poročilo o 
uspešnosti izvedbe ukrepov za obdobje prvih treh 
mesecev po potrditvi programa oziroma za obdobje 
od srede junija do konca septembra. Soglasje 
ministrstva smo prejeli 18. 6. 2018. 
 
Poročilo je pred pošiljanjem na Ministrstvo za 
zdravje obravnaval Svet zavoda. Sanacijski 
program predvideva sanacijo bolnišnice z izvedbo 
29 ukrepov, ki so po posameznih letih tudi finančno 
ovrednoteni (kot prihranki ali kot dodatni prihodki). 
Realno smo v bolnišnici pričeli z izvedbo ukrepov 
za sanacijo že v začetku letošnjega leta, hkrati s 
pripravo finančnega načrta za leto 2018 in 
sanacijskega programa, zato so doseženi rezultati 
plod poslovanja, ne le v času, za katerega je bilo 
potrebno poročati, temveč vseh devetih mesecev 
letošnjega leta. Splošna ocena je pozitivna. Lahko 
rečem, da so cilji postavljeni dokaj realno in da smo 
na pravi poti k njihovi uresničitvi. V nadaljevanju 
izpostavljam posamezne ukrepe, kjer v prvem 
obdobju še nismo dosegli začrtanih ciljev za leto 
2018, oziroma so bili doseženi delno.  
 
1. Ukrep št.3: Realizacija načrtovanega 

programa dela, ki je v skupnem prihodku 
realiziran 99%, po posameznih področjih pa ni 
realiziran program neakutne bolnišnične 
obravnave, podaljšanega bolnišničnega 
zdravljenja in program točk v specialistični 
ambulantni dejavnosti ginekologije. 

2. Ukrep št. 4: Ležalne dobe.  Ukrep se je že 
izvajal v preteklosti, tako da dodatnega 
znižanja ležalne dobe nismo načrtovali. 
Načrtovali pa smo ohranitev ležalne dobe iz 
leta 2017, to je povprečno 4,47 dni, kar pa nam 
v letošnjem letu ne uspeva zaradi zdravljenja 
težjih primerov, ki začnejo z zdravljenjem v naši 
bolnišnici, so premeščeni v drugo bolnišnico 
zaradi zahtevnosti obravnave, potem pa se 
vrnejo nazaj v našo bolnišnico, ker akutno 
zdravljenje v drugi bolnišnici ni bilo končano.   

3. Ukrep št. 5: Dosledno napotovanje iz 
primarnega na sekundarni nivo. Ukrep se je 
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pričel izvajati v mesecu juniju tako da je 
pričakovati izboljšanje do konca leta. 

4. Ukrep št. 9: Znižanje poštnih storitev. Ukrep 
je delno izpolnjen, stroški so nižji kot v enakem 
obdobju leta 2017, vendar še ne dosegamo 
načrtovanih prihrankov. 

5. Ukrep št. 10: Zmanjšanje absentizma. 
Bolnišnica izvaja zastavljene preventivne 
ukrepe. Uspešnost in realnost zastavljenega 
cilja pa bomo lahko ocenili po daljšem 
časovnem obdobju. 

6. Ukrep št. 18: Storitve kuhinje. Prihodek 
kuhinje je sicer višji kot v enakem obdobju leta 
2017, a je nižji kot je bil načrtovan. Rezultati 
zadnjih dveh mesecev so vzpodbudni, kar 
lahko pripišemo obogatitvi ponudbe od 
septembra dalje. 

7. Ukrep št. 21: Proces organizacije in 
delovanja zdravstvene administracije. Ukrep 
se je pričel izvajati v mesecu juniju. 

  
Doseganje ciljev po sprejetih ukrepih je prikazano v 
priloženi tabeli. Od predvidenih 153.600 EUR 
prihrankov v leto 2018, je bilo v obdobju 1-9 
doseženih za dobrih 106.000 EUR prihrankov. 
 
Priložnost za dodatno izboljšanje finančne situacije 
bolnišnice je v realizaciji dodatnega programa, ki ga 
lahko realiziramo na podlagi Aneksa 2 k Splošnemu 
dogovoru za leto 2018 in je bil sprejet konec 
oktobra. Določene storitve bodo na podlagi aneksa 
k SD za letošnje leto plačane v celoti (kot npr. vse 
RTG storitve, prvi pregledi, določene operacije), ali 
pa jih lahko realiziramo 120% (kot npr. 
specialistične ambulante, fizioterapija). Dodatne 
prihranke lahko dosežemo s skrbno uporabo 
zdravstvenih materialov, zdravil, naročanjem 
laboratorijskih storitev, varčno rabo energije 
(toplota - prezračevanje, elektrika),… Pomembno je 
tudi, da izkoristimo čim večje število ur iz 
prerazporejenega delovnega časa, ki so nastale v 
preteklih letih in da nastaja čim manjše število novih 
ur iz prerazporejenega delovnega časa. Vse to bo 
lažje doseči, če bomo zmanjšali bolniško odsotnost 
z dela.  
 
Kljub temu, da so bili v sklopu sanacijskega 
programa predlagani tudi sistemski ukrepi, ki jih 
sicer ni bilo možno upoštevati pri sanaciji bolnišnice 
ugotavljam, da na nivoju države še ni bil sprejet 
noben sistemski ukrep, ki bi bolnišnicam bistveno 
pripomogel pri doseganju zastavljenih ciljev. Edini 
sistemski ukrep je bil 5% povišanje cen storitev, 
kljub temu, da je bilo na Združenju zdravstvenih 
zavodov izračunano, da so se stroški za plače v 
zadnjih dveh letih povečali za 10% (sprostitve 
napredovanj, aneksi h kolektivnim pogodbam,…). 
 

Poročilo o doseganju ciljev sanacijskega programa 
je pripravil projektni tim v sestavi: Tanja Cerjak, 
Kornelija Bibič in Marija Krušlin. Projektni tim je bil 
imenovan na podlagi zahteve ministrstva. 
 
Za dosežene cilje smo zaslužni vsi, zato se vsem 
zahvaljujem za sodelovanje. Pot do cilja pa je še 
dolga, zato bo potrebna precejšnja mera 
vztrajnosti, da do tja pridemo.  
 
V prilogi tega glasila sledi obdobni tabelarični prikaz 
poročila o izvajanju sanacije. 
 
 Anica Hribar, direktorica 
 

PLAČILO ODŠKODNINE – SODBA VIŠJEGA 
SODIŠČA 

 
Obveščam vas, da je bolnišnica prejela sodbo 
Višjega sodišča v Ljubljani, v kateri je na drugi 
stopnji odločeno, da mora v primeru tožbe za 
plačilo odškodnine, ki jo je vložil pacient februarja, 
2015, plačati 115.684,20 EUR odškodnine z 
zamudnimi obrestmi od leta 2014, kar skupaj znaša 
160.111,45 EUR.  
 
Zahtevek za plačilo odškodnine je bil vložen pri 
Zavarovalnici Triglav januarja, 2014. Bolnišnica se 
je strinjala, da je bila pri obravnavi pacienta storjena 
strokovna napaka, zato je bila s strani 
zavarovalnice izplačana odškodnina v višini 
zavarovalne vsote za leto, ko je bil pacient na 
zdravljenju v bolnišnici. Ker se pacient z višino 
odškodnine, ki jo je prejel od zavarovalnice ni 
strinjal, je bila februarja, 2015 vložena tožba proti 
SB Brežice. Bolnišnica se je na sodbo 
prvostopenjskega sodišča, ki je bila izdana aprila, 
2018, glede dodeljene višine odškodnine pritožila, 
drugostopenjsko sodišče pa je sodbo 
prvostopenjskega sodišča potrdilo.  
 
Bolnišnica mora odškodnino plačati v 15-ih dneh od 
prejema sodbe, torej 20. 11. 2018. Plačilo 
odškodnine ni bilo načrtovano v finančnem načrtu 
za 2018. 
 
 Anica Hribar, direktorica 
 

ZAHVALE 

 
PEDIATRIČNI ODDELEK 

 
Spoštovane medicinske sestre, zdravniki in ostalo 
osebje pediatričnega oddelka bolnišnice Brežice. 
 
Ob operaciji našega Gaja ste bili enkratni, vedno 
pripravljeni pomagati in mu lajšati bolečine ter 
naredili vse, da mu je bilo okrevanje lažje in manj 
boleče. 
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Za vse storjeno se vam najlepše zahvaljujemo. 
 
 Anita in Slavko Šiško 
 

 
 

PEDIATRIČNI ODDELEK 
 

Pri vas smo se (kot vedno) počutili odlično, varno. 
Strokovno in prijazno osebje: od zdravnika, sester, 
pa do čistilk. 
Hvala za skrb za naše zdravje. 
 

 
 

ZADOVOLJSTVO Z OBISKI PRI NAS 
 

Pozdravljeni. 
 
Mojemu očetu so zdravniki po številnih pregledih 
določili diagnozo in mu v petek vstavili srčni 
vzpodbujevalnik. 
Naj dodam, da je bil moj oče zelo zadovoljen z 
obiski pri vas. 
Namreč zaradi čakalnih dob v Novem mestu se je 
odločil za preglede pri vas in bil prijetno presenečen 
nad prijaznostjo in učinkovitostjo vašega osebja. 
Hvala za prijaznost ter veliko uspeha še naprej! 
 
 Vesna Vukšinič Zmaić 

 

 
 

ZAHVALA ZA USPEŠNO ZDRAVLJENJE 
 

Spoštovana dr. Iskra, pozdravljena! 
 
Šele sedaj, ko sem končno tudi pridobil na 
moči  -  po vrnitvi iz bolnišnice, bi se želel  zahvaliti 
vsem Vašim sodelavcem, ki so sodelovali pri 
mojem zdravljenju uro-sepse. 
Kljub težkemu stanju, v katero me je pripeljala 
sepsa, mi je sam potek zdravljenja in odnos vseh 
zaposlenih dajal  občutek varnosti in domačnosti. 
Ne morem, mimo tega, da ne bi naštel ključnih ljudi, 
ki so se ob pravem času izkazali: dr. Hauptfeld, dr. 
Đarmati, dr. Starčević, dr. Petrović, dr. Kasimendić 
in sestre na oddelku CIT. Če sem slučajno koga 
pozabil, se opravičujem, ampak to so ljudje, ki sem 
jih največ srečeval. 
Prijetno sem bil presenečen nad izjemno 
kakovostjo pripravljene hrane v kuhinji, ki je bila 
zelo okusna. Hvaležen sem nad odprtostjo, da so 
pripravljali zame tudi vegetarijansko hrano.  
 

Prosim Vas, da prenesete mojo osebno zahvalo, 
kakor tudi zahvalo naše cele družine Vašim 
kolegom in sestram. 
Hvala tudi Vam, dr. Iskra za razumevanje v naših 
težkih trenutkih! 
Prijazno vas vse skupaj pozdravljam. 
 
 Darko Terihaj 
 

 
 

ZAHVALA NEGOVALNEMU ODDELKU 
 

Spoštovani, 
  
Sem Robert Šupe, profesor geografije in zgodovine 
na Gimnaziji Novo mesto. 
Dne 11. 4. 2018 je gastro konzilij Onkološkega 
inštituta potrdil diagnozo karcinoma trebušne 
slinavke moji mami Mariji Šupe in predlagal 
podporno zdravljenje. 
Za mamo sem skrbel aprila in maja 2018, kar je 
izčrpavalo tudi mene, saj sem dopoldan moral biti v 
službi; takrat sem se za priložnostno pomoč mami 
lahko zanesel na sosede v stanovanjskem bloku. 
Bolezen je hitro napredovala in postalo je jasno, da 
mama potrebuje celodnevno nego in oskrbo, čemur 
sam nisem bil kos. 
Svojo stisko sem zaupal dr. Zupančičevi v 
urgentnem centru, ki je mamo pregledala in 
priporočila sprejem na negovalnem oddelku 
Splošne bolnišnice Brežice v sobi številka 14. 
 Mamo sem obiskoval vsak dan. Medicinsko osebje 
oddelka, tako zdravniki, kot tudi sestre pod 
vodstvom sestre Valerije, so skrbeli za mamo na 
visokem strokovnem in etičnem nivoju vse do njene 
smrti dne 29. 6. 2018. 
Prepričan sem, da je negovalni oddelek 
najdragocenejša pridobitev SBB in bi priporočil 
odprtje tovrstnega oddelka sleherni slovenski 
bolnišnici. 
Potrpežljivo in razumevajoče ste nama z mamo 
stali ob strani ko sva vaju najbolj potrebovala, ko je 
mamino življenje ugašalo. 
Najlepša hvala tudi dr. Pirčevi, sestri Tinkari in 
osebju urgentnega centra za lajšanje bolečin. 
  
Lepo pozdravljeni, 
  
 Robert Šupe 
 

PODATKI V ZDRAVSTVU 
 
Minister Samo Fakin: Določanje zdravstvene 
politike na podlagi domnev ali nepopolnih 
podatkov nesprejemljivo. 
 



 
 

4 
 

Minister za zdravje Samo Fakin je v uvodnem 
nagovoru na včerajšnjem posvetu o podatkih v 
zdravstvu poudaril, da je določanje zdravstvene 
politike na podlagi domnev ali nepopolnih 
podatkov nesprejemljivo in "že meji na 
korupcijo". Zagotovil je, da na ministrstvu pod 
njegovim vodstvom v prihodnje ne bo prostora 
za takšno prakso, ki ogroža sistem. 
 
Fakin je opozoril, da kljub nacionalnemu 
spremljanju čakalnih dob še vedno ne vemo 
natančno, kako dolgo je treba čakati na posamezne 
storitve. Dejal je, da Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ) v tem primeru zgolj zbira podatke, ki 
mu jih posredujejo vodstva zdravstvenih zavodov, 
kar po njegovih besedah govori o tem, da 
menedžment ne obvladuje stanja. 
"Vsaka zdravstvena politika mora uporabljati 
podatke," pa je v predavanju opozoril nekdanji 
minister za zdravje, zdaj tudi mednarodni 
svetovalec na področju zdravstva Dorjan Marušič. 
Po njegovih besedah so zbiranje, analiza in 
uporaba podatkov obvezna praksa za večjo 
preglednost, zanesljivost in kakovost 
zdravstvenega sistema. 
Marušič je posvaril, da slovensko zdravstvo v 
prihodnje na bo moglo shajati brez enotne baze 
podatkov. Da je njena vzpostavitev nujna, je 
ponazoril na primeru podatkov, ki ju zbirata NIJZ in 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS). Dejal je, da se njuni podatki o istih zadevah 
razlikujejo in je primerjava med njimi nemogoča. 
"Ce želimo, da bo nekaj narejeno, moramo to začeti 
delati," je Marušič pozval k takojšnjemu ukrepanju. 
Dejal je, da se veseli Fakinovega mandata, saj gre 
za ministra, ki vztraja na podatkih. Koalicijsko 
pogodbo je ošvrknil s pripombo, da nikjer ne govori 
o podatkih v zdravstvu, kar pa po njegovih besedah 
kljub temu ni ključni kriterij za ocenjevanje njene 
kakovosti. 
 
Včerajšnji posvet o podatkih v zdravstvu, ki je 
potekal v prostorih ZZZS, je pripravila družba 
Planet GV. 
 
 Vir: ZIB Bilten št. 4734 
 

OB POPLAVAH 
 
NIJZ: Ne pozabimo na varovanje svojega 
zdravja. 
 
Ob poplavah moramo biti pozorni na različne 
vidike varovanja svojega zdravja, opozarjajo na 
NIJZ. Posebna pozornost velja živilom, ki jih je 
treba nemudoma zavreči, če so prišla v stik s 
poplavno vodo. Pri uporabi pitne vode pa je 
treba dosledno upoštevati navodila 
upravljavcev vodovoda in civilne zaščite. 

Pitno vodo razkužujemo s prekuhavanjem z vsaj 
triminutnim vretjem. Če je voda motna, jo najprej 
zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo skozi več 
plasti čiste, prelikane tkanine ali skozi čist papirnat 
filter. Prekuhano vodo nato hranimo na hladnem v 
zaprti posodi, za pitje pa jo lahko uporabljamo 24, 
izjemoma 48 ur.  
 
Nepoplavljena živila umaknemo na varno, v suhe, 
temne in zračne prostore. Živila, ki so prišla v stik s 
poplavno vodo, zavržemo. Prav tako zavržemo 
plesniva živila ter živila v embalažah in plastičnih 
konzervah, ki so bila kakorkoli poškodovana. 
Razlito in razsuto hrano je treba nemudoma 
odstraniti, da ne bi privabljala glodavcev in mrčesa. 
 
Živila, ob poplavi shranjena v hladilnikih in 
zamrzovalnikih, ki niso poplavljeni in niso utrpeli 
daljšega izpada električne energije, lahko 
uporabimo. Prav tako so živila v originalno zaprti, 
nepoškodovani pločevinasti ali stekleni embalaži 
najbolj varna. Na NIJZ svetujejo, da jih pred 
uporabo, če je le mogoče, očistimo in razkužimo. 
 
Prostore po poplavah prezračimo. Iz prostorov 
odstranimo premo in predmete ter jih očistimo s 
čisto vodo in čistili, s čisto vodo očistimo tudi 
poplavljena tla in stene ter jih razkužimo z 
ustreznim razkužilom, na primer klorovim 
preparatom, svetujejo na NIJZ. Očiščene in 
razkužene prostore prezračimo, ogrejemo in 
posušimo. Živila lahko na prvotno mesto vrnemo, 
ko so prostori, police in oprema čisti in suhi. 
 
Pri čiščenju prostorov je tveganje za okužbo z 
različnimi mikroorganizmi večje, zato v delo ne 
vključujmo oseb, ki so za okužbe dovzetnejše. To 
so predvsem otroci, starejši, nosečnice in kronični 
bolniki. 
 
Stoječa voda in odvečna vlaga med poplavami 
nudita ugodne pogoje za razrast plesni, ki lahko 
predstavlja tveganje za zdravje. Prostore, ki so bili 
poplavljeni in zaprti več dni, obravnavamo, kot da 
so onesnaženi s plesnimi, so še sporočili na NIJZ. 
 
 Vir: ZIB Bilten št. 4730 
 

GORE - KOPITNIK 
 
Čudovit jesenski dan. »Fit frajlice« in mali pes smo 
se z vlakom podali na pot. Hrastnik je bil naše 
izhodišče za izlet na Gore. Dobro razpoložene in z 
novimi močmi smo se podale v hrib. Pot od začetka 
malo strma, nato pa lepo speljana po gozdu, ki se 
je že začel odevati v jesenske barve. Me v hrib, 
dolina Save pa v megli, nasprotni breg pa vabi na 
kremšnite. Kum je tako blizu in hkrati kar daleč. Med 
veselim pogovorom, občudovanjem lepe jesenske 
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narave in iskanjem gob smo prišle do cerkve na 
Gorah. Obvezno slikanje, nato pa koča, kavica, 
nekaj kratkih in kup sladkega. Po prijetnem počitku 
smo se podale proti Kopitniku in kosilu. Pot prijetna, 
razgled pa veliko lepši, saj se je megla malo 
dvignila. Koča na Kopitniku polna ljudi, ki so uživali 
na soncu v prijetnem okolju. Tudi me smo si našle 
mizo na soncu, nato pa hrano na mizo. Kot običajno  
beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe, sveža 
zelenjava,... Vsega dovolj in malo preveč. Počasi 
smo se odpravile proti vrhu Kopitnika. Malo skal in 
lep razgled na dolino Savinje. Spust proti Zidanemu 
mostu je zahteval popolno zbranost, saj je bil kar 
strm. Potolažile smo se, da nam le ni treba v hrib. 
Prišle smo do Zidanega mosta, še pravi čas za 
počitek in pivo. Vlak nas je odpeljal proti domu, med 
potjo pa smo že načrtovale nove podvige.  
Se vidimo. 
 
Mija Novak 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
"Oktoberfest" roza deklet v najlepših letih. Začetek 
meglen, sledi prekrasen preboj sončnih žarkov in 
čudovit sončen dan na vrhu. Na povratku po 
dooooolgi asfaltni poti pa težko pričakovani kraj 
(ne)srečnega imena - Zidani most ha, ha,.... 
 
Po zlato-rumeno-rjavo-zeleni simfoniji zasavskih 
gora že komaj čakamo na rdeče kompozicije 
novembrskega Krasa. 
 
Lep pozdrav do ponovnega snidenja !   
 
 Mija Povše 
 

URNIK POHODOV 

 
Novembra se nam obeta lep pohod na Kras. 
Dobimo se v soboto, 10. 11. 2018 ob 6.00 uri 

zjutraj na starem mestu (parkirišče za 
fizioterapijo). 
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Zaradi organizacije prevoza je potrebna 
predhodna prijava pri Miji Novak ali pri Miji 

Povše (lekarna). 
 

Štartali bomo v Hrastovljah in opravili krožno 
pot po vzhodnem delu Krasa. Hoje bo za 5 – 6 

ur z našim tempom (seveda z obveznimi 
postanki in malico iz nahrbtnika). 

 
Dobrodošli, da se nam pridružite, in preživite 

dan v dobri družbi in v lepi naravi. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- ILJAŠ Mojca (1. 10. 2018 – projekt MOST), 
- LUKEŽ Maša (1. 10. 2018), 
- ŠTURBEJ Aleksandra (1. 10. 2018), 
- PEKOLJ IVANČIČ Nataša (1. 10. 2018), 
- LUSKOVEC Sabrina (8. 10. 2018), 
- PERTNAČ Jasna (15. 10. 2018), 
- KROŠELJ Darinka (18. 10. 2018). 

 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- KOZOLE Nives (2. 10. 2018), 
- BANIČ Mojca (2. 10. 2018), 
- ŠPES Sara (31. 10. 2018) 
 
Upokojitve: 
- GEČ Nevenka (11. 10. 2018), 
- VUČAJNK Dragica (20. 10. 2018). 
 
Število zaposlenih na dan 31. 10. 2018 je bilo 355. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 9. 2018 je 
znašalo 350,58, od tega 340,58 rednega dela, 7 
pripravnikov in 3 udeleženci javnih del.  
 
 

 

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, Svetovni dan ozaveščanja o 
razjedi zaradi pritiska, 

 Tretji petek v novembru – Dan slovenske 
hrane, 

 8. november – Mednarodni dan radiologije, 
 10. november – Svetovni dan osveščanja o 

nevroendokrinih tumorjih, 
 12. november – Svetovni dan pljučnice, 
 13. november – Svetovni dan osveščanja o 

raku trebušne slinavke, 
 14. november – Svetovni dan bolnikov s 

sladkorno boleznijo, 
 17. november – Svetovni dan prezgodaj rojenih 

otrok, 
 18. november – Evropski dan antibiotikov, 

Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim 
izkoriščanjem in spolno zlorabo, 

 19. november – Svetovni dan sanitarij, 
 20. november – Svetovni dan otroka, 
 21. november – Svetovni dan pozdrava, 
 25. november – Mednarodni dan boja proti 

nasilju nad ženskami. 
 

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!  
 

 

 


