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RDEČI NOSKI 
 

 
 
 
 
 

Kako malo je potrebno, da se nam polepša 
dan.... 
 
V mesecu oktobru so SB Brežice obiskali Rdeči 
noski.  
 
Tokrat niso obiskali le otrok na pediatriji, ampak 
so prišli z namenom razveseljevanja vseh 
pacientov bolnišnice in zaposlenih.  
 
Izvajali so OKTOBRSKO TURNEJO RDEČIH 
NOSKOV ter v ta namen obiskali kar 13 bolnišnic 
in drugih zdravstvenih ustanov po vsej Sloveniji.   
  
Rdeči noski so zapisali takole : »Ko smo prešteli 
vse obiske, ki smo jih v zadnjih štirih mesecih 
Rdeči noski opravili pod okni, balkoni, v parkih 
domov za starejše in zdravstvenih ustanov, smo 
prišli do pomembnega zaključka, tako rekoč do 
znanstvenega odkritja. Namreč, ne glede na 
razdaljo, ovire iz stekla, betona ali opeke, lahko 
z gotovostjo trdimo, da obstaja zakon 
prepustnosti, ki prepušča naklonjenost, radost, 
pesem, dobro voljo in smeh, pa ne le to – kljub 
razdaljam, smo pacienti in zaposleni opazovali to 
čudovito klovnovsko predstavo, polno zabave, 
smeha in pozitivne energije. Kako malo je 
potrebno, da se nam dan polepša.  
 
V imenu pacientov in zaposlenih, hvala Vam,  
Rdeči noski. 
 
Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja 
pediatričnega oddelka 
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REZULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU 

ZAPOSLENIH 
 

Naknadno smo prejeli še nekaj izpolnjenih 
anketnih vprašalnikov o zadovoljstvu 

zaposlenih. Dopolnjeni rezultati ankete so 
priloga tega glasila. 

 
ZADOVOLJSTVO HOSPITALIZIRANIH 

PACIENTOV S STORITVAMI NA ODDELKU 
 
V obdobju januar – september 2020 so 
hospitalizirani pacienti izpolnjevali anketne 
vprašalnike o zadovoljstvu z našimi storitvami. 
Do 30. 9. 2020 so bili vrnjeni 225 izpolnjeni 
vprašalniki, od tega je bilo anketiranih 54 moških, 
171 žensk. 
 
Število vrnjenih vprašalnikov po oddelkih:  

 kirurški oddelek: 84, 
 ginekološko-porodni oddelek: 59, 
 interni oddelek: 11, 
 pediatrični oddelek: 71. 

 
Največ pacientov, 142 oz. 63 %, se je na 
oddelku zdravilo od 0 do 3 dni.  
 
1. Vtis ob sprejemu v bolnišnico in odnos 
osebja ob sprejemu 
 
Zelo dober vtis ob sprejemu v bolnišnico je imelo 
191 bolnikov (85 %). Najboljši vtis z odnosom 
osebja ob sprejemu so imeli pacienti na 
kirurškem oddelku, sledijo ginekološko – 
porodni, otroški in interni oddelek.  
 
2. Zadovoljstvo z bivanjem in osebjem v 
bolnišnici 
 
Ob bivanju v bolnišnici so bili pacienti z osebjem 
v povprečju zelo zadovoljni (ocena 4,9 na lestvici 
od 1-5). Hospitalizirani pacienti so bili najbolj 
zadovoljni z medicinskimi sestrami, sledijo 
bolniške strežnice, administrativno osebje, 

laboratorijski inženirji, radiološki inženirji, 
zdravniki, vratarji in fizioterapevti.  
 
3. Varovanje zasebnosti 
 
V večini so bili pacienti mnenja, da je bila njihova 
zasebnost na oddelku varovana (95 %), ta je bila 
najbolj varovana na otroškem oddelku, sledijo 
kirurški, ginekološko – porodni in interni oddelek. 
 
4. Izraz na obrazih osebja 
 
Pacienti so se srečevali v glavnem z 
nasmejanimi obrazi osebja (81 %), največ 
nasmejanega osebja so srečali na kirurškem in 
otroškem oddelku, nato na internem in 
ginekološko-porodnem oddelku. 
 
5. Zadovoljstvo z zdravljenjem v bolnišnici 
 
Z zdravljenjem so bili anketirani pacienti 
večinoma (89 %) zelo zadovoljni. Z zdravljenjem 
so bili pacienti po večini zelo zadovoljni (ocena 
4,9), najbolj na kirurškem oddelku (ocena 5), 
sledijo otroški, ginekološko-porodni in interni 
oddelek. 
 
6. Zadovoljstvo s kakovostjo prehrane  
 
S kakovostjo prehrane so bili pacienti načeloma 
zadovoljni (4,6 na lestvici od 1-5), najbolj 
zadovoljni so bili s časom serviranja, sledijo 
količina, temperatura, kakovost postrežbe, 
raznolikost, in okus. Na splošno so bili s hrano 
najbolj zadovoljni pacienti na otroškem in 
ginekološko-porodnem oddelku, sledita kirurški 
in interni oddelek. 
 
7. Zadovoljstvo s čistočo opreme in 
prostorov 
 
S čistočo opreme in prostorov so bili pacienti zelo 
zadovoljni (85 %). Najbolj so bili s čistočo 
zadovoljni pacienti na otroškem in kirurškem 
oddelku, sledita ginekološko-porodni in interni 
oddelek.  
 
8. Zadovoljstvo z osebno urejenostjo 
zaposlenih 
 
Osebno urejenost zaposlenih so anketirani 
pacienti ocenili z oceno 4,9 (92 % vseh 
anketiranih). Najbolje so jo ocenili na kirurškem 
oddelku (ocena 5), sledijo otroški, ginekološko – 
porodni in interni oddelek. 
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9. Zadovoljstvo z urnikom obiskov 
 
Z urnikom obiskov je bila dobra polovica 
anketirancev zelo zadovoljnih (53 %), najbolj 
zadovoljni so bili pacienti na otroškem oddelku, 
sledijo kirurški, ginekološko-porodni in interni 
oddelek. Visok odstotek neopredeljenih (35 %) je 
posledica prepovedi obiskov v času epidemije 
covid-19. 
 
10. Možnost stika s svojci 
 
Možnost stika s svojci je imelo 2/3 anketirancev  
(154 oziroma 68 %), kar je posledica prepovedi 
obiskov v času epidemije covid-19. 
 
11. Pohvale, pritožbe in druge pripombe: 
 
Pohvale: 
 
1) Kirurški oddelek: 
 Še tako naprej. 
 Neizmerno zadovoljen. 
 Celotno osebje v bolnišnici je samo za 

pohvalit. 
 Kirurginja in medicinsko osebje je sanjsko. 
 Zaposleni dobro opravljajo svoje delo. 
 Vse je bilo odlično. 
 Kirurgi, sestre,… presenetljivo nad nivojem. 

Hvala. 
 Delo profesionalno (maksimalno). Hvaležen 

sem dr. Primožu Povhe – zelo prijazen in 
profesionalen, anesteziologom – zelo 
strokovni in profesionalni, sestram – zelo 
prijazne in strokovne. 

 Bolnišnica je stara, ampak odlično osebje 
odtehta vse pomanjkljivosti. 

 Izjemna oskrba sester. Hvala. 
 Vse osebje fantastično. Prijazno. 
 Izredno prijazno in srčno osebje. Hvala vam. 

 
 Sam prostor je  zelo, zelo prijeten, zelena 

barva poživlja, čistoča pa je na višku. 
 Negovalni personal odličen. Vedno zelo 

prijazni, pozorni in sočutni do bolnikov. Dr. 
Povhe profesionalen, natančen in zelo 
prijazen. Dajem samo visoko oceno »5«. Naj 
tako ostane za vedno! Bravo ekipa 
kirurškega oddelka! 

 Hvala operaterju in vsem ostalim, ki so mi 
pomagali. 

 Rada bi se vsem zahvalila za zdravljenje – 
vsakemu zaposlenemu posebej, še posebej 
kirurgu dr. Povhetu. 

 Hvala za vaš srčen odnos. Zelo ste mi olajšali 
izkušnjo. NAJBOLJŠI KOLEKTIV STE.  

 Medicinsko osebje na visokem nivoju. Vsem 
zahvala, še posebej dr. Povhetu. Bila sem 
zadovoljna z vsemi vašimi uslugami. Hvala. 

 Zelo sem zadovoljna z vsem osebjem 
zdravstvene nege in vsemi zdravniki. 

 Vsa pohvala dr. Povhetu in vsem 
medicinskim sestram. 

 Vse za 5. 
 Upam, da vaša bolnišnica ne bo nikoli 

ukinjena. Le tako naprej. Strokoven in 
prijazen tim ste. Bravo! 

 Vsa pohvala vsem v bolnišnici, s katerimi 
sem bila v kontaktu. Počutje je domače in 
prijazno. Hvala za vse to. 

 Nadaljujte s svojo odličnostjo. 
 Zelo sem zadovoljna, posebno s kirurgom in 

sestrami. Samo tako naprej. 
 Zahvalila bi se dr. Povhetu in celotnemu 

osebju. 
 Hvala za ves trud, ki ste mi ga posvetili. Zelo 

sem zadovoljna, da sem imela operativni 
poseg v tej bolnišnici. 

 Pohvalila bi dr. Poharja, ki se zelo zavzame 
za pacienta. Je strokoven in empatičen 
zdravnik. Medicinske sestre so prijazne in 
potrpežljive. 

 Hvala celotnemu osebju za prijazno in 
strokovno obravnavo, zlasti kirurgu dr. 
Babiču. Vesela sem, da imamo v Brežicah 
tako bolnišnico in osebje. ČESTITAM! 

 Iz vaše bolnišnice odhajam s pozitivnimi vtisi. 
Osebje je kljub nenehnemu delu nasmejano, 
kar da pacientu še dodatno moč in motivacijo 
za dobro okrevanje. 
 

2) Ginekološko-porodni oddelek: 
 Vse pohvale celotnemu osebju od strežnic do 

zdravnikov. Hvala za vso pomoč in skrb! 
 Sestre na ginekološkem oddelku so top in 

najboljše. Upam, da se zavedate, kako dober 
kader imate!!! 

 Odlična porodnišnica. 
 Vse pohvale in velika hvala vsej ekipi 

ginekološkega oddelka. 
 Izredno strokovno, prijazno in prijetno 

osebje. 
 V tem času, ko sem bila tukaj, lahko podam 

same pohvale. 
 Izredno pohvalno za vse osebje od sester do 

zdravnikov za dobro voljo, ustrežljivost – ne 
glede na razmere (korona virus). Res 
pohvalno    

 Prijetno sem bila presenečena nad 
prijaznostjo vseh zaposlenih, zato pohvala 
prav vsem. 

 Zadovoljna s celotno izkušnjo. Kar tako 
naprej. 

 Pohvale ge. Marini in ge. Saneli ter vsemu 
ostalemu osebju. 

 Osebje je zelo v redu. Vredno vsega 
spoštovanja. 

 Super vse. 
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 Hvaležna sem bila za kavico, ki mi jo je 
skuhalo prijazno in ustrežljivo osebje. 

 Zelo lepo poskrbljeno za porodnico in 
najlepša hvala za vse. Pohvale vsemu 
osebju, še posebej moji ekipi, ki je bila 
prisotna pri porodu (dr. Vukmanič, Andreja, 
Tea…). Hvala, hvala, da ste bili z nami… z 
mano. 

 Najlepša hvala najboljšemu osebju 
porodnišnice Brežice. Nadaljujte z dobrim 
delom. Vaš odnos do pacientk in dojenčkov 
je odličen. 

 Hvala vsem zdravnikom, sestram in 
babicam; posebno se zahvaljujem dr. 
Vukmaničevi in babici Karmen, ki sta 
poskrbeli, da imam porod v lepem spominu. 
Pravo zadovoljstvo je roditi v porodnišnici 
Brežice. Hvala vsem. 

 Prijeten odnos in osebje porodnišnice 
pomeni nam mamicam vse. Hvala, ker ste! 

 Hvala za vse! Odlična oskrba in profesionalni 
odnos. 

 Krasna ekipa na ginekološkem oddelku. 
Ljubeča, topla in ustrežljiva. 

 Enkratno, ustrežljivo in prijazno osebje 
celotnega oddelka. 

 Naj tako tudi ostane. 
 
3) Interni oddelek: 
 Pritožbe ni, nasprotno: vse pohvale 

zdravnikom, medicinskim sestram in 
ostalemu osebju. 

 Zahvaljujem se osebju internega oddelka za 
vso skrb, ki ste jo imeli z menoj. 

 Postopek sprejema je bil hiter, brez dolgega 
čakanja, osebje pa prijazno, strokovno in 
ustrežljivo. Na oddelku je dober prvi vtis 
nadgradilo še dobro, prijateljsko in 
simpatično, veselo – domače vzdušje vedno 
nasmejanih sester in celotnega osebja. In ko 
je kar dvakrat na dan zadišalo po sveže 
pomitih prostorih, je bilo kot v dobrem hotelu. 
Kuhinja pošilja dobre obroke, le zaradi dietne 
hrane sem pogrešala sol. Od vsega pa 
moram posebej pohvaliti, da se sestre zelo, 
zelo hitro odzovejo na klic bolnika v katerem 
koli času. Z bolniki, prav z vsemi bolniki pa so 
prisrčne, vzpodbudne, vedno nasmejane in 
strokovne. Celotna ekipa si zasluži več kot 
odlično oceno v vseh pogledih. Tukaj bolnik 
ni samo številka. Hvala prav vsem in 
vsakemu posebej. 

 
4) Otroški oddelek: 
 Zelo zadovoljna z medicinskim osebjem, ki 

se je znalo sinu približati, čeprav se je zelo 
upiral. 

 Hvala za vašo skrb in prijaznost, za vso 
strokovnost in človeški čut! 

 Vse super. 
 Pohvale osebju, zdravnikom, medicinskim 

sestram in strežnicam za delo, ki ga 
opravljate za naše otroke. 

 Ste odlična bolnišnica s super osebjem! 
 Celotno osebje pediatričnega oddelka je 

delovalo odlično. Strokovno podkovani, 
prijazni, pozorni, pripravljeni posredovati 
podatke – odgovore, skratka enkratni. V 
primerjavi z bolnišnico Celje, kjer sem že bila 
z otrokom, ste čisti zmagovalci. 

 Na oddelek sem prišla z novorojenčkom, zelo 
kmalu po porodu – občutljiva, zaskrbljena, 
ranljiva. Celotno osebje – od prvega do 
zadnjega – je bilo z mano in z mojo deklico 
izredno sočutno, toplo, prijetno in obenem 
zelo strokovno, kar je name vplivalo zelo 
sproščujoče. Verjamem, da se je moje 
počutje in zaupanje odražalo tudi na 
hčerinem počutju, saj je ves čas zelo lepo 
napredovala in hitro okrevala. Hvala. Ostali 
mi boste v lepem spominu. 

 Odlično. Le tako naprej. 
 Zelo zadovoljna z bivanjem in zdravljenjem 

otroka. 
 Hvala osebju na pediatričnem oddelku, ki je 

tako lepo skrbelo za naju. 
 Zelo prijazno osebje. 
 Zelo, zelo zadovoljni z osebjem in vsem 

skupaj. 
 Hvala za vse. 
 Vse pohvale za osebje! 
 Vse pohvale celotnemu osebju otroškega 

oddelka bolnišnice. Zelo prijazno osebje 
(sestre, zdravniki, strežnice,…). Karkoli smo 
potrebovali, smo dobili. Res pozitivno 
presenečena. Kljub temu, da sva bili s 
hčerkico v bolnišnici, smo se počutili kot 
doma. Hvala vam. 

 Prijazno in ustrežljivo osebje. Naj tako tudi 
ostane. 

 Zelo prijazne, potrpežljive sestre na oddelku. 
 Pohvala sestram Aniti, Anji in Zdenki. 

 
Pritožbe oziroma pripombe: 
 
1) Kirurški oddelek: 
 Malo več podatkov, kako bo potekalo 

okrevanje, kaj lahko in česa ne. 
 Uslužbenci bolnišnice bi si zaslužili boljše – 

novejše prostore. 
 Prepoved kajenja znotraj bolnišnice. 
 Da bi imel vsak pacient ob sebi vrček z vodo 

ali čajem, in da bi bili vzglavniki malo boljši. 
 Predlagam, da ima pacient vrček tekočine 

(čaj, voda) pri sebi, da vas ne nadlegujemo 
za vsak kozarček posebej. 

 Bolj udobne vzglavnike. 
 Slab WC papir. 
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 Edina pripomba bi bila na posteljo in 
vzglavnik. 

 Zmeda na interventnem oddelku. Neudobni 
vzglavniki. 

 Preureditev bolnišnice (hodniki, sobe, 
okolica), prepleskanje sob z barvami in 
slikami, kakšno rožo posaditi. Poživiti bivanje 
z umetnostjo. Ureditev okolice za krajše 
sprehode po bolnišničnem parku. 

 
2) Ginekološko – porodni oddelek: 
 Vse je bilo v redu, razen hrane – ampak 

dobro, se razume, da je to bolnišnica, ne 
vrhunska restavracija. 

 Skupni tuš v nadstandardnih sobah – 
premalo zasebnosti. 

 Morda bi bilo smiselno v WC namestiti 
poličke, da lahko odložimo čiste vložke, ki jih 
prinesemo s seboj, na čisto površino. 

 Prehrana: Nikar ne dajajte porodnicam 
papricirane in težko prebavljive hrane 
(pečenica, zeljna mineštra, fižol). Čistoča: 
WC bi lahko bil pogosteje očiščen z ozirom, 
da je to porodni oddelek.  

 Spremenjen čas obiskov (15.00 – 15.00 ure). 
 
3) Interni oddelek: 
 Ženski WC v slabem stanju. 
 Veliko golobjih iztrebkov na okenskih 

policah! 
 Nabava aparata za iskanje žil. 
 Mogoče bi umivalniki v sobah prišli prav. 
 
4) Otroški oddelek: 
 Glede prehrane: želela bi si več zelenjave in 

sadja ter manj mlečnih in moknatih jedi. 
 

POMEN PREHRANE ZA BOLNIKE 
 
Prehrana in prehranska obravnava sta 
opredeljeni kot metodi, ki imata pomemben vpliv 
na izid bolezni. Prehransko ogroženi bolniki so v 
sodobni medicini še vedno spregledani zaradi 
česar si moramo prizadevati za njihovo 
prepoznavo ter ustrezno obravnavo. Na ta način 
lahko zmanjšamo številne zaplete, ležalno dobo, 
izboljšamo odzivnost na terapijo ter zmanjšamo 
morbiditeto in mortaliteto. 
Ko bolnik z običajno prehrano in prilagoditvami 
prehrane ne more zadostiti energijskim hranilnim 
potrebam, moramo pričeti z medicinsko 
prehransko terapijo. Medicinska prehrana 
obsega oralne dodatke, enteralno prehrano in 
parenteralno prehrano, odvisno od prehranskega 
stanja bolnika, bolezni in zdravljenja. 
 
Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani si zelo 
prizadevajo za izboljšanje zdravstvenega stanja 
bolnikov na račun prehrane. Udeležila sem se 

tridnevnega strokovnega izobraževanja na 
njihovi Enoti za klinično prehrano, kjer sem bila 
priča skrbni obravnavi bolnikov, kakor na 
bolnišnični, tako na ambulantni ravni.  
 
Tudi v naši bolnišnični ustanovi si vsi skupaj 
prizadevamo, da izboljšamo zdravstveno stanje 
bolnikov, kakor preko prehrane, tako tudi s 
farmakološkim zdravljenjem. Izkušnje kažejo, da 
sta zdravljenje s pravilno dietno prehrano in 
farmakološko zdravljenje enako učinkovita, zato 
ne zmoreta eno brez drugega. Seveda pa je 
potrebna vztrajnost in motiviranost tako s strani 
bolnika kot tudi terapevta. 
 
Željka Tušek Fendre, mag. v. prehrane 
 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

ZAHVALA KIRURŠKEMU ODDELKU 
 
Drage sestre. 
 
Vsem vam, gospodu kirurgu in njegovi ekipi, se 
iz srca zahvaljujem za hitro pomoč, podporo in 
vzpodbudo, ko mi je bilo težko. 
 
Hvala vam, drage sestre, za vso pozornost, 
prijaznost, razumevanje, spodbujanje k hoji  in 
vse nasmehe, ki so vsakemu od nas 
neprecenljiva opora in nam v naši ranljivosti in 
nemoči dajejo veter v jadra ter prinašajo sonce k 
vsaki postelji posebej. 
 
Vsaki posebej želim krepko zdravje in srečo na 
vseh poteh. 
 
Naj vam bo povrnjeno tako, kot si same želite. 
 
Zaradi ljudi kot ste vi, je ta svet lepši, boljši in 
vreden zaupanja. 
 
Vaša vedno hvaležna. 
 
Rut Zlobec 
 

 
 

Za vse osebje čista 10. 
 
Lep pozdrav. 
 
Franjo Borukčič 
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POHVALA KIRURŠKEMU ODDELKU 
 

Moj brat je bil v septembru operiran na kirurškem 
oddelku. Zelo je pohvalil strokovnost in prijaznost 
zdravnikov in  sester. V teh težkih dnevih za 
zdravstvene delavce in vse zaposlene, ko se 
borite s covidom, pa odgovorno in predano 
opravljate svoje poslanstvo.  
 
Včeraj sem bila na testiranju, danes so mi 
sporočili, da je test negativen. To je psihično 
naporna bolezen, ker ne veš kaj lahko pričakuješ 
in kako bo potekala v tvojem primeru. Na covid 
točki, kjer jemljejo brise so tudi zelo prijazne 
sestre. 
 
Hvala vsem, ostanite zdravi in naj to leto čim 
hitreje mine. 
 
Metka Kržan 
 

KAL - ŠMOHOR 
 
Korona in razne zdravstvene težava še zmeraj 
krojijo naše pohode. Da ne bomo preveč hodile 
po asfaltu, smo se z vlakom peljale do Hrastnika. 
Žal zaradi korone ne vozijo več vsi lokalni 
avtobusi in smo bile prisiljene po celi dolino do 
začetka vzpona pešačiti. Med potjo smo 
ugotavljale, da je Hrastnik čisto lepo mesto. 
Končno je bilo konec asfalta in pot nas je vodila 
v gozd in seveda tudi v hrib. Vreme malo 
megleno. Višje kot smo bile, lepši so bili sončni 
žarki, ki so obsevali drevje, ki je že začelo 
dobivati jesenske barve. Med potjo do koče na 
Kalu smo dobile idejo za nov izlet. Počitek, malo 
sladkega in čaj so se nam pri koči prav prilegli. 
Vesele smo bile, da smo večino vzpona naredile 
do koče. Podale smo se proti Šmohorju. Pot 
vijuga malo dol, malo gor, večino časa pa po 
lepem jesenskem gozdu. Mali pes si je sam 
poiskal dobro malico, me pa smo svojo dale na 
mizo pri koči na Šmohorju. Ugotavljam, da so 
naše malice čedalje bolj zdrave. To je pravilno, 
saj je v teh časih potrebno skrbet za »fit« formo 
in dobro odpornost telesa. Da bomo tudi psihično 
v redu, smo zdravo malico »poplaknile« z B 
vitaminom. Pot v dolino je minila v pričakovanju 
kave na železniški postali v Laškem. Na vlaku 
smo bile vesele, da smo naredile tako veliko 
izletov po naši lepi domovini.  
 
Se vidimo. 
 
Mija Novak 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
 

Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- OGOREVC Sonja (1. 10. 2020 – javno delo), 
- KELHAR Amadeja, SMS (5. 10. 2020), 
- KNEZIĆ Karlo, DMS (11. 10. 2020), 
- SYLEJMANI Ermina, SMS pripravnik (12. 10. 

2020), 

- GASHI Egzona, SMS pripravnik (12. 10. 
2020), 

- POVH Janja (6. 10. 2020 – javno delo), 
- VIDEKOVIĆ Tamara, SMS (26. 10. 2020), 
- PAVLOVIČ Ingrid (26. 10. 2020 – javno 

delo). 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- JUG Polonca, SMS (20. 10. 2020), 
- ŽIBERT Polonca, kuhar (31. 10. 2020), 
- KOŽELJ Anja, DMS (31. 10. 2020), 
- KOSTEVC Darinka, zdravstveni 

administrator (31. 10. 2020). 
 
Stanje kadra na dan 31. 10. 2020: 372 
zaposlenih. 
 
Podaljšanje pogodb za nedoločen čas: 
- KOGOVŠEK Iva, analitik in MAZINJANIN 

Sabina, zdr. sodelavec – laboratorij, 
- OROŽEN Tea, dipl. babica – ginekološko – 

porodni oddelek, 
- AJDNIK Petra, DMS – UC, 
- FILIPČIČ Katarina, DMS – interna, 
- HODŽIĆ Nermina, SMS – NBO. 
 
V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje 
smo preko dveh novih programov aktivne politike 
zaposlovanja zaposlili 4 nove sodelavce: 
 
1. Javno delo: Pomoč pri izvajanju programov 

za občane – informiranje občanov – 
zaposlene 3 sodelavke za popis pacientov na 
vhodih v bolnišnico. 

2. Program Usposabljam.se – Usposabljanje 
na delovnem mestu za poklic bolničar – 1 
sodelavec na NBO oddelku. 

 
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 9. 2020 je 
znašalo 353,14, od tega 347,14 rednega dela, 3 
pripravniki in 3 javna dela.  
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

V mesecu oktobru sta za 10 let delovne dobe 
pri delodajalcih v javnem sektorju prejeli 

jubilejno nagrado: 
 

VIMPOLŠEK POLONCA, dr. med., spec. 
radiologije in 

 
SODIČ SILVIJA, SMS 

 
ČESTITAMO! 
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***SPECIALIZACIJA*** 
 
Dne 7. 10. 2020 je YANEV KYRCHO, dr. med. 
opravil specialistični izpit in pridobil naziv 

specialist interne medicine. 
 

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, 
 Tretji četrtek v novembru – 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, 
 18. november – 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!  
 

  
 
Komaj se je dan začel in…že je 6 zvečer. 

Pravkar je prišel ponedeljek in že je petek. 
…in meseca je konec. 

…in leta je skoraj konec. 
…in že 40, 50, 60 ali več let našega 

življenja mine. 
…in zavemo se, da smo izgubili starše, 

prijatelje. 
In zavemo se, da je prepozno, da bi šli 

nazaj. 
Torej… poskusimo kljub vsemu uživati 

čas, ki nam je ostal. 
Ne nehajmo iskati aktivnosti, ki jih imamo 

radi… 
Dodajmo barvo v našo sivino…. 

Nasmehnimo se majhnim stvarem v 
življenju, ki so balzam za naša srca. 
In kljub vsemu moramo nadaljevati 

uživanje v času, ki nam je ostal. 
Poskusimo izločiti besedo “potem”…. 

Bom naredil potem…. 
Bom povedal potem….. 

Bom razmislil o tem potem…. 
Puščamo vse za kasneje, kot da je 

“potem” naš. 
Kajti, kar ne razumemo, je to: 

Potem je kava mrzla…. 
Potem se spremenijo prioritete…. 

Potem je čar minil…. 
Potem zdravje mine… 

Potem otroci zrastejo….. 
Potem se starši postarajo…. 

Potem so obljube pozabljene…. 
Potem dan postane noč… 
Potem se življenje konča… 

In potem je često prepozno….. 
Torej… ne puščajmo ničesar za 

kasneje….. 
Ker medtem, ko rečemo, se vidimo 
kasneje, lahko izgubimo najboljše 

trenutke, 
najboljše izkušnje, najboljše prijatelje, 

najboljšo družino… 
Dan je danes….trenutek je sedaj! 

 
Avtor: Boucar Diouf 


