
 
                

 

 M O J E  Z D R A V J E 
 

 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 
 

 
 

 
Številka 11, letnik 12 
 

NOVOLETNO SREČANJE ZAPOSLENIH 
 

Spoštovani uslužbenci SB Brežice. 
 

Vse zaposlene obveščamo, da je še prostora 
in se še vedno lahko prijavite na novoletno 

srečanje.  
Na seznam se lahko vpišete pri vratarju. 

 
Srečanje bo v soboto, 21. 12. 2019 ob 19.00 
uri v Gostišču Kocjan, Stara vas - Bizeljsko. 

 
Za zabavni del srečanja bosta poskrbela 

Robi in Uroš z gostjo Manco Mihelin.  
 

Cena za člane sindikata SZSV, SDZN in 
Fides 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).  

 
Prijavljenim, ki se zabave ne bodo udeležili 

in se ne bodo pravočasno odjavili, se bo 
zaračunala cena večerje.  

 
V okviru ukrepov Certifikata družini prijazno 
podjetje, bo bolnišnica prispevala po 10 EUR 

za srečanje zaposlenih.  
 

Vljudno vabljeni! 
 

 Ana Ogorevc, predsednica SZSV SBB 
 Anica Hribar, direktorica 

CEPLJENJE PROTI SEZONSKI GRIPI 
 
Vse zaposlene v SB Brežice obveščamo, da 
se še vedno lahko cepite proti sezonski gripi 
v prostorih CIT-a pri Tinkari Pacek po 
predhodnem dogovoru. 
 
Gripa je zelo nalezljiva bolezen, zato SB 
Brežice stremi k temu, da bi se proti gripi 
cepilo čim večje število zaposlenih.  
 
Vsak zaposleni, ki se bo cepil, bo dobil 1 
brezplačno malico v bolnišnični menzi. 
 

NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA 
 
Vse uslužbence obveščamo, da je v skupni 
mapi (S) objavljen Načrt zaščite in reševanja 
z vsemi prilogami in dodatki. Dokumentacijo 
najdete tako, da na namizju računalnika 
kliknete na: spodnjo ikono (Raziskovalec) → 
Ta računalnik → Skupna (S:) → 5 Načrt 
zaščite in reševanja: 
 

 
 

 
 

 
 
 Alenka Planinc, vodja IV 
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OKROGLA MIZA O DOPOLNILNEM 
ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

 
V Brežicah je bila 25. 10. 2019 izpeljana okrogla 
miza o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. 
Kot direktorica SB Brežice sem bila povabljena, 
da z vidika predstavnika izvajalca zdravstvenih 
storitev povem, kaj pomeni dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje v smislu poslovanja 
bolnišnice. 
 
Povzetek predstavitve 
 
SB Brežice je morala v začetku leta 2018 
pripraviti sanacijski program bolnišnice, saj je 
konec leta 2017 prejela 263.000 EUR enkratne 
državne pomoči zaradi preteklih izgub, ki so bile 
tudi edino merilo za dodelitev enkratne pomoči. 
Od 135 mio EUR pomoči je bolnišnica prejela 
0,2% od razdeljenih sredstev (135 mio EUR), 
čeprav letno opravi za okoli 1,7% zdravstvenega 
programa v državi. Čeprav je imela bolnišnica 
večje težave z nelikvidnostjo kot zaradi izgub (v 
letu 2017 za okoli 1,8 mio EUR neplačanih 
zapadlih obveznosti), nelikvidnost ni bila merilo 
pri dodelitvi denarne pomoči. 
 
Sanacijski program, ki smo ga pripravili na 
podlagi izhodišč Sanacijskega odbora pri MZ, 
je moral zajemati 3 poglavja: Analizo 
poslovanja za obdobje 2015 – 2017, 
Oblikovanje sanacijskih ukrepov in Predlog 
sistemskih ukrepov. 
 
Pričakovano je bilo, da vsaka bolnišnica oblikuje 
tudi predloge sistemskih ukrepov, ki pa jih v 
finančnem smislu nismo smeli upoštevati pri 
pripravi programa sanacije. V SB Brežice smo jih 
zapisali osem in sicer: 
 
1. Spoštovanje veljavne zakonodaje – Zakona 

o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (sprememba cen storitev, če se 
spremeni kateri od elementov za določitev 
cene), 

2. Enotni informacijski sistem na nivoju države, 
3. Znižanje števila dni letnega dopusta iz 

naslova posebnih pogojev dela (skupno 
največ 40 dni), 

4. Sistemska ureditev izvajanja NMP na nivoju 
regij (v UC imamo 2 izvajalca), 

5. Sistemska ureditev financiranja UC – po 
pavšalu, 

6. Ureditev centralnega obveščanja pacientov o 
možnosti naročanja na posamezne 
zdravstvene storitve v drugi bolnišnici, v 
kolikor določen izvajalec nima čakajočih, 

7. Možnost letnega prerazporejanja programov 
med izvajalci, v kolikor se izkazuje, da ga 

posamezni izvajalec ne bo realiziral 
(najkasneje do 30.9. v letu), 

8. Sistemska ureditev plačila zdravstvenega 
zavarovanja državljanov - Ukinitev 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in 
združitev obstoječega z obveznim po načelu 
solidarnosti.  

Predmet okrogle mize je bila torej zadnja, 8. 
točka sistemskih predlogov, čeprav sem 
izpostavila tudi prvo točko, ki je z vidika 
zagotavljanja potrebnih sredstev za poslovanje 
bolnišnice, še kako pomemben predlog. Preko 
Združenja zdravstvenih zavodov smo izračunali, 
da bi morala država za povišanje cen storitev, v 
kolikor bi upoštevala vse ukrepe, ki so imeli 
finančne posledice (aneksi h kolektivnim 
pogodbam za zdravnike in medicinske sestre ter 
druge javne uslužbence, sproščeno 
napredovanje, višji dodatki za manj ugoden 
delovni čas, kompetence, višji regres, višji 
prispevki za pokojninsko zavarovanje) 
izvajalcem zagotoviti za več kot 100 mio EUR 
dodatnih sredstev v okviru višjih cen storitev. 

 
Da bi lahko vsi razumeli anomalije, ki izhajajo iz 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, sem v 
uvodu pojasnila glavne značilnosti osnovnega in 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (OZZ 
in DZZ):  
 

1. Osnovno zdravstveno zavarovanje 
zadostuje za plačilo naslednjih 
zdravstvenih storitev (kot na primer): 
- nujne medicinske pomoči, 
- porodov, 
- rakavih obolenj,…. 
- zadostuje pa tudi za posamezne 

skupine zavarovanih oseb – otroci, 
100% invalidi,…. 

2. Za večino zdravstvenih storitev je 
potrebno dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje, iz katerega se plača od 5% 
- 60% posamezne storitve, kot na primer: 
poškodba izven dela 30%, možganska 
kap 20%, storitve velikega tveganja 
5%,… 

ANOMALIJE ZARADI DOPOLNILNEGA 
ZDRAVSTVENEGA ZAVOAROVANJA 
 

1. NEPLAČANE ZDRAVSTVENE STORITVE 
Bolniki brez urejenega DZZ morajo storitev 
doplačati. 
Tujci z EU kartico, ki pokriva le storitve iz 
OZZ morajo storitev doplačati. 
Posledice: nezadovoljstvo pacientov, več 
administracije za izterjavo neplačanih 
obveznosti, izpad prihodka. Največkrat DZZ 
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nimajo urejenega bolniki z nizkim dohodkom 
zaradi česar izterjava dolga ni možna.  

2. ENO STORITEV PLAČATA DVA 
NAROČNIKA 
Del storitve zaračunamo ZZZS, del eni od 
zavarovalnic, kjer ima pacient urejeno DZZ. 
To pomeni, da: 
- moramo za eno storitev izstavljati 2 računa, 
- stalno preverjati delež, ki se obračuna iz 
OZZ oz. DZZ. 
Posledice: več administracije, napake, kazni, 
izpad prihodka. 

3. STROKOVNI NADZORI ZA ISTO 
STORITEV S STRANI DVEH 
FINANCERJEV 
Dogaja se, da je zahteva nadzornikov iz OZZ 
in DZZ, da storitev obračunamo različno. Na 
primer: rakav bolnik pride zaradi druge 
zdravstvene težave, kot npr. anemije zaradi 
pomanjkanja železa – zahteva nadzora OZZ 
je, da se delež obračuna iz DZZ, nadzor DZZ 
pa, da se obračuna 100% iz OZZ) 
Nadzor OZZ prizna obračunano stopnjo 
težavnosti zdravstvene storitve, nadzor DZZ 
pa zahteva spremembo (znižanje) 
obračunane teže zdravstvene storitve. 
Posledice: več administracije, nadzor za isto 
storitev 2x, več usklajevanj, stornacije 
obračunanih storitev, izstavljanje novih 
obračunov, plačevanje kazni,… 

 
POZITIVNA PLAT DZZ 
 
Plačilo preseganja programa s strani DZZ – 
plačilo po dejanski realizaciji, seveda le v deležu, 
ki ga plača DZZ (od 5% do 60% cene storitve), 
kar je še vedno bolje kot nič. Iz OZZ dobi namreč 
izvajalec plačanih le toliko storitev, kot je bilo 
dogovorjeno v načrtu dela oz. v morebiti 
dogovorjenem obsegu preseganja. Če izvajalec 
opravi več storitev od dogovorjenega, le te niso 
plačane. 
 
PREDNOSTI UKINITVE DZZ V LUČI 
IZVAJACA STORITEV SO TOREJ 
NASLEDNJE: 
1. Za eno storitev dobimo enega plačnika, s 

čimer odpade dvojno zaračunavanje, dvojni 
nadzori, nezadovoljstvo pacientov in 
zaposlenih. 

2. Plačevanje zdravstvenega zavarovanja le 
eni zavarovalnici pomeni tudi prihranek pri 
porabi vplačanega denarja za zdravstveno 
zavarovanje – ena zavarovalnica - en 
administrativni strošek. 

3. ZZZS, ki je državna ustanova, porabi 
morebitne presežke za dodatne zdravstvene 
storitve, njen cilj ni ustvarjanje dobička – ves 

vplačan denar je namenjen plačilu 
zdravstvenih storitev. 

4. Solidarnost, vzajemnost in sodelovanje so 
temeljni pogoji za uspešno družbo kot celoto. 

Anica Hribar, direktorica 
 

VKLJUČITEV SB BREŽICE V AKTIVNOSTI 
TRANSPLANTACIJSKE MEDICINE 

 
Januarja 2019 je SB Brežice podpisala pogodbo 
z Zavodom RS za presaditve organov in tkiv – 
Slovenija transplant.  Obiskala sta nas  
direktorica prim. Danica Avsec, dr. med in 
pomočnik direktorice za strokovne medicinske 
zadeve Andrej Gadžijev, dr. med., ter  predstavila  
razvoj  transplantacijske medicine v Sloveniji, 
pogoje za vključitev bolnišnice v donorski sistem, 
aktivnosti, ki stečejo v bolnišnici ob prepoznavi 
ustreznega darovalca, s poudarkom na zadostitvi 
pogojem  za odvzem tkiv in organov in njihovo 
zdrževanje do izvedbe transplantacije. Že v 
decembru 2018 sta bila dva naša zdravnika 
Marko Hauptfeld, dr. med. in Vanja Starčević, dr. 
med., napotena na  izobraževanje, ki ga je 
organiziral Slovenija transplant v Logarski dolini.  
Aprila 2019 je bila Nataša Pirc, dr. med, spec. 
anesteziologije, imenovana  za koordinatorico 
transplantacijskih aktivnosti v naši bolnišnici.  Ker 
Slovenija transplant bdi nad izobraževanjem s 
tega področja in želi le-to približati izvajalcem 
donorskega programa v posamezni bolnišnici, je 
pri nas  junija 2019 organizirala predavanje o 
sporočanju slabe novice, ki se ga je udeležilo 12 
zaposlenih, dne 8.11.2019 pa  je predvideno 
predavanje  z naslovom Osnove donorskega 
programa. 
Po uspešnih pripravah je bila dne 7. 10. 2019 
izvedena druga eksplantacija v naši bolnišnici, 
tokrat so bili odvzeti jetra, obe ledvici in roženici. 
Prva uspešna eksplantacija je bila v SB Brežice 
izvedena že spomladi 2015, ko naša bolnišnica 
še ni bila vključena v Slovenija transplant; takrat 
je bilo odvzetih pet organov.. Dne 15. 10. 2019 je 
bila s strani Slovenija transplanta poslana 
zahvala vsem sodelujočim za dobro organizacijo 
in opravljeno delo pri odkrivanju, vzdrževanju in 
pripravi umrle darovalke.  
V imenu vseh zaposlenih se zahvaljujem 
udeleženim sodelavcem v aktivnostih izvedene 
eksplantacije za njihovo strokovno in 
požrtvovalno delo, s katerim so podprli idejo o 
darovanju organov in tkiv po smrti, ki je plemenito 
in humano dejanje, s tem pa tudi trajno zapisali 
ime naše bolnišnice med tiste bolnišnice, ki 
izvajajo transplantacijski program v Sloveniji.  
 
Mojca Savnik Iskra, dr. med., spec. internist, 
strokovna direktorica 
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REZULTATI ANKETE: INTERNO 
KOMUNICIRANJE V BOLNIŠNICI 

 
V prilogi tega glasila so objavljeni rezultati ankete 
Interno komuniciranje v bolnišnici, ki jo je 
Ministrstvo za zdravje pripravilo za bolnišnice v 
sanaciji. Namen ankete je bil pridobiti informacijo 
zaposlenih o poznavanju izvajanja sanacije v 
bolnišnici. MZ je pripravilo dve analizi: 
- skupno analizo za vse bolnišnice in  
- dodatno analizo za SB Brežice.  
 
Iz analize je razvidno, da smo v SB Brežice 
dosegli zelo visok delež izpolnjenih anket glede 
na število zaposlenih (28,9%), pred nami je samo 
SB Slovenj Gradec (34,6%). Po uspešnosti 
doseganja finančnih učinkov sanacijskih ukrepov 
pa imamo najboljši rezultat med vsemi 
bolnišnicami v sanaciji (realizacija finančnih 
učinkov v letu 2018 je 330,12%, v obdobju 1-
6/2019 pa 98,65%). 
 
DONACIJA KNJIG OTROŠKEMU ODDELKU 

 

 
 

 
 

Prebirati knjigo, za odraslega, pomeni razumeti 
pomen napisanega. V otroških očeh pa lahko 
prebrano knjigo predstavimo tudi v drugi luči –
podariti prebrano knjigo. 
V okviru projekta Bralni palček je v Vrtcu 
Čebelica Šentjernej potekala zbiralna akcija z 

namenom »podariti prebrano knjigo.« Otroci so 
poskrbeli, da bodo knjige, ki so jih prerasli in 
samevajo nekje na domači knjižni polici, 
ponovno oživele v rokah mladih bralcev. Zbiralna 
akcija je potekala z namenom zbiranja knjigic za 
male bolnike otroškega oddelka SB Brežice. 
 
Dne 05.11.2019 je kolektiv vrtca Šentjernej 
(ravnateljica in vzgojiteljica) predal knjigice v 
uporabo našim najmlajšim pacientom. 
 
Igralnica otroškega oddelka je tako bogatejša za 
številne knjige namenjene različni starosti otrok. 
Vzgojiteljica Jerneja Rožman jih bo skrbno 
spravila na poličke in jih dnevno prebirala 
otrokom.  
 
Za podarjene knjige se zahvaljujemo otrokom, ki 
so jih nesebično predali v trajno uporabo našem 
oddelku, zaposlenim vrtca Šentjernej in enoti 
Čebelica ter Andreji Predanič, DMS za 
koordinacijo akcije.  
 
Sprejemati pomeni veliko več – pomeni biti 
pripravljen tudi darovati. To šteje. 
  
Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja 
pediatričnega oddelka 
 

DONACIJA NA KIRURŠKEM ODDELKU 
 

 
 
Termoelektrarna Brestanica je bolnišnici 
donirala 3.000 EUR. Sredstva so namenjena 
nakupu novega C-loka, ki ga potrebujemo v 
operacijski dvorani. Stara naprava je podobno, 
kot mnoge druge, v začetku letošnjega leta 
povsem odpovedala, zato smo bili primorani v 
nakup nove naprave. Naprava, ki jo že 
uporabljamo, stane dobrih 48.000 EUR. Donacija 
TE Brestanica zato predstavlja pomemben delež 
pri zagotavljanju potrebnih sredstev za plačilo 
naprave. Donacijo je danes, 6. 11. 2019 predal 
direktorici bolnišnice direktor TE Brestanica 
Tomo Malgaj. 
 
Iskreno se zahvaljujemo za pomoč. 
 
 Anica Hribar, direktorica 
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DONACIJA NA GINEKOLOŠKO 
PORODNEM ODDELKU 

 

 
 

 
 

 
 

Podjetje Saramati Adem, gradbene in 
storitvene dejavnosti, d.o.o. iz Krškega se je 
odzvalo prošnji ginekološko porodnega oddelka 
za pomoč pri ureditvi hodnika in prostora za 
CTG. Donator je bolnišnici zagotovil pomoč v 
obliki materialnih sredstev in storitev v obliki 
beljenja in ureditve sten in tlakov na hodniku ter 
v prostoru za CTG na ginekološko porodnem 
oddelku v vrednosti 5.000,00 EUR. Na račun 
donacije je danes oddelek v bistveno drugačni 
podobi, kot je bil pred izvedbo del, še posebej pa 
smo veseli lično in sodobno urejenega prostora 
za CTG.  
 
Anica Hribar, direktorica 
 
NOVEMBER – MESEC PREPREČEVANJA 

ZASVOJENOSTI 
 
Zasvojeni smo lahko tudi s tehnologijami 
 
Redna uporaba sodobnih digitalnih tehnologij 
vpliva na navade in način življenja odraslih in tudi 
mladostnikov, na preživljanje prostega časa ter 
pojavljanje novih izzivov in težav na področju 
zdravja in z zdravjem povezanih vedenj. Po 
podatkih mednarodne raziskave Z zdravjem 
povezana vedenja v šolskem obdobju (HBSC 
2018), v katero je bilo poleg ostalih področij 
zajeto tudi področje digitalnih tehnologij, je več 
kot polovica (64,3 %) 11-17-letnikov vsaj enkrat 
dnevno ali pogosteje v spletnem stiku s svojimi 
dobrimi prijatelji, manj kot polovica (približno 40 
%) pa je v stiku s prijatelji iz širšega kroga in z 
drugimi osebami, npr. starši, brati/sestrami, 
sošolci, učitelji. 
 
Približno petina mladostnikov se o svojih 
skrivnostih in občutkih lažje pogovarja preko 
interneta kot pa v živo. Mladi sodobne digitalne 
tehnologije uporabljajo v različne namene in za 
različne aktivnosti, mednje sodi tudi igranje iger 
in uporaba spletnih socialnih medijev oz. 
socialnih omrežij. Približno petina mladostnikov 
je poročala, da igrajo igre vsak dan ali skoraj 
vsak dan. Na dan, ko so mladostniki igrali igre, 
jih je malo manj kot polovica temu namenilo 2–3 
ure ali več svojega časa, med njimi pa je bilo več 
fantov kot deklet. Prekomerna in problematična 
uporaba digitalnih tehnologij lahko negativno 
vpliva na različna področja mladostnikovega 
življenja in zdravja, lahko se razvije v različne 
oblike zasvojenosti, med katerimi sta pogostejši 
zasvojenost z video/računalniškimi/spletnimi 
igrami in s spletnimi socialnimi mediji. Približno 
desetina mladostnikov, starih od 11 - 17 let, je na 
lestvici zasvojenosti z igrami pritrdilno odgovorila 
na pet ali več trditev, kar kaže na prisotnost 
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znakov zasvojenosti. Med njimi je več fantov kot 
deklet.  
 
Vpliv prekomernega in dolgotrajnega igranja 
on-line iger 
 
Pogosto in dolgotrajno igranje on-line iger lahko 
vpliva na fizično zdravje in vedenje (npr. bolečine 
v mišicah, prehranjevalne navade, spanje), lahko 
privede do psiholoških in čustvenih težav (npr. 
znižane samopodobe, težav z ohranjanjem 
pozornosti, socialne anksioznosti) in se lahko 
kaže v slabšem šolskem uspehu. Zato je zelo 
pomembno, da se otroci dovolj družijo z vrstniki 
tudi v živo, da so fizično aktivni in da dovolj spijo.  
Problematična uporaba sodobnih tehnologij 
postaja pomembno javnozdravstveno področje, 
mnenja raziskovalcev o vplivu sodobnih 
digitalnih tehnologij na mladostnike so različna in 
celo nasprotujoča si, zato je nadaljnje celostno 
raziskovanje smiselno in potrebno. Poleg tega pa 
so ključni tudi preventivni programi in programi 
krepitve duševnega zdravja, samopodobe, 
spodbujanja gibanja, druženja, razvijanje 
čustvene inteligentnosti, spodbujanje 
ustvarjalnosti in igre. Svetovna zdravstvena 
organizacija je letos spomladi izdala smernice za 
otroke do 5 leta glede fizične aktivnosti, sedenja 
pred različnimi ekrani in spanjem, v katerih 
poudarja, da otroci do 2. leta naj ne bi preživeli 
nič časa pred nobenimi zasloni (kar vključuje tudi 
televizijo, računalnik (igranje igric), tablico, 
telefonom itd.), otroci od 2 – 5. leta pa največ 1 
uro pred katerimi koli zasloni. 
 
Uporaba konoplje med mladostniki 
 
Po podatkih raziskave je že kdaj v življenju 
poskusila konopljo petina (20,6 %) mladostnikov 
v starosti 15 let in nekaj manj kot polovica (42,5 
%) 17-letnikov. Pri obeh starostih je višji odstotek 
fantov kot deklet že poskusil konopljo, in sicer 
21,7 % 15-letnih fantov in 19,5 % 15-letnih deklet 
ter kar 44,5 % 17-letnih fantov in 40,5 % 17-letnih 
deklet. Približno 4 % 17-letnikov pa je poročalo o 
dnevni uporabi konoplje. Približno 4 % 17-
letnikov je poročalo tudi o uporabi  ekstazija (4,6 
%), kokaina (4,1 %) in zdravil (4,4 %). Podatki 
raziskave opozarjajo tudi na precejšnjo 
dostopnost konoplje, saj je polovica (49 %) 15-
letnikov in približno dve tretjini (63 %) 17-letnikov 
ocenilo, da lahko pridejo v naslednjih 24 urah do 
konoplje lahko ali zelo lahko. 
 
Pomembna je krepitev socialnih, čustvenih in 
vedenjskih veščin 
 
Nujno je krepiti različne preventivne aktivnosti, s 
pomočjo katerih po eni strani pri mladostnikih 

krepimo različne socialne, čustvene in vedenjske 
veščine, ki mladostnikom pripomorejo k 
sprejemanju zdravih in varnih odločitev. Po drugi 
strani pa tudi preventivne programe, kot je npr. 
hitra intervencija, s pomočjo katerih mladostniku 
pomagamo ob zaznavi težav. Hkrati so nujni tudi 
ukrepi za zmanjševanje dostopnosti. Da so 
dobro načrtovani preventivni ukrepi lahko 
izredno uspešni, priča Islandija, kjer so uspeli 
precej znižati odstotek mladostnikov, ki 
uporabljajo PAS. 
  
Vir: NIJZ 
 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

ZAHVALA FIZIOTERAPEVTKAM 
 
Pozdravljeni. 
 
 V letošnjem letu sem obiskala vaš oddelek 
fizioterapije pod vodstvom g. Gordane, in sicer 
dvakrat: prvič za terapijo po operaciji karpalnega 
kanala in drugič zaradi težav s križem. 
 
Zaradi težav s križem sem dobila sicer še eno 
terapijo, ki sem jo hotela opraviti pri vas, vendar 
sem jo zaradi vode – bazena morala opraviti v 
termah. Imam pa odlično priložnost primerjati 
storitve in prijaznost zaposlenih in vam to tudi 
sporočam! 
 
Skratka, punce na vaši fizioterapiji delajo 
čudovito, spontano, vse gre kot po maslu, se 
pogovarjajo, tudi nasmejijo, vmes so mi razložile 
kaj delajo z menoj, dale so mi ogromno nasvetov 
kako s poškodbo živeti, da bo manj težav. Zelo 
so prilagodljive glede urnika terapij, to, kar je 
zabeleženo drži in pika. 
 
Naj povem še to, da znanje zaposlenih 
preseneča in vzpodbuja! Res same pohvale za 
razliko od term, kjer jim je za mojo zadnjo terapijo 
zmanjkalo celo »vode« beri pik…! Ne bom naprej 
kritizirala, ker sem dovolj odkrita, da sem jim 
sama tudi vse povedala. Vsem priporočam 
fizioterapijo v SB Brežice in verjamem, da boste 
še naprej vlagali v znanje zaposlenih in v 
pripomočke, s katerimi spravljate nas paciente v 
boljše stanje! 
  
Lep pozdrav. 
  
Irena Srpčič 
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IZLET NA BOČ 
 
Lepega jesenskega jutra smo se »fit frajlice« in 
mali pes spet podale na izlet. Krenile smo proti 
Boču. Med potjo smo se še okrepčale pri prijazni 
gospodinji in krenile proti Poljčanam, ki so bile 
naše izhodišče za pohod na Boč. Kar lepa 
skupina »frajlic« se je postrojila v kolono in za 
malim psom krenila v hrib. Vreme lepo, skupina 
zgovorna, mali pes radoveden, pot ki je speljana 
po gozdu, se je kar hitro začela vzpenjati. 
Pogovor ni zamrl, malo so nas utišale le 
jeklenice, ki so speljane po delu poti. Ker jih ni 
bilo veliko, je tišina trajala le kratek čas. Bolj ko 
smo se približevale vrhu, bolj je pihal veter. 
Končno smo mimo vojašnice prišle do 
razglednega stolpa, ki je na vrhu Boča. Le 
najpogumnejše so se povzpele na stolp. Veter je 
preveč pihal. Malo smo se okrepčale z maligani 
in se po gozdarski učni poti spustile proti domu in 
malici, ki je kot po navadi vsebovala VSE. 
Sonček je prijetno grel, zato smo se potrudile še 
za malo D vitamina in smo prijetno poležavale na 
soncu. Končno je napočil čas za spust v dolino. 
Čez Babji greben smo se spustile do 
avtomobilov. Da ne bomo prehitro doma, smo se 
na poti ustavile še za malo B vitaminov v obliki 
kozarčka piva. Obvezen načrt za naslednji 
mesec in že smo krenile domov.  
 
Se vidimo. 
  
Mija Novak 
 

 
 

 
 

 
 

URNIK POHODOV 
 

Novembra gremo na Slavnik.  
 

Pridružili se bomo Planinskemu društvu 
Brežice, zato je zbirališče pri Blagovnici 
Brežice v soboto, 9. 11. 2019 ob 6.00 uri 

zjutraj.  
 

Zaradi organizacije prevoza je obvezna 
predhodna prijava pri Miji Novak ali pri Miji 

Povše (lekarna). 
 

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

 
 
Vir: Spletna pošta 
 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- ČIŽMEK Mitja (1. 10. 2019), 
- PEČAR Maks (1. 10. 2019), 
- OROŽEN Tea (1. 10. 2019), 
- AJDNIK Petra (1. 10. 2019), 
- POŽEK Martina (16. 10. 2019), 
- MAZINJANIN Sabina (28. 10. 2019), 
- KOVAČIČ Andreja (28. 10. 2019). 

 
Stanje kadra na dan 31. 10. 2019: 364 
zaposlenih. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 9. 2019 je 
znašalo 351,74, od tega 342,74 rednega dela, 9 
pripravnikov in 3 udeleženci javnih del.  
 
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

V mesecu oktobru je za 20 let delovne dobe 
pri delodajalcih v javnem sektorju prejela 

jubilejno nagrado: 
 

POVŠE Milojka, farmacevtski tehnik 
 

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, 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, 
 26. november – Mednarodni dan 

pomanjkanja železa. 
 
 

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!  
 

 


