MOJE ZDRAVJE
Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

Tudi zaposleni v upravi se bomo po potrebi
vključevali v delo na oddelkih ali drugih
podpornih službah, kjer bo potrebna pomoč za
nemoten potek dela.
Na nivoju države je vzpostavljen poseben
koordinacijski sistem, ki ga sestavljajo vsi državni
sekretarji ter trije direktorji direktoratov
Ministrstva za zdravje.
S koordinatorjem za COVID bolnišnice imamo
sestanke dnevno. Na sestankih prejmemo
informacije o številu COVID bolnikov v vseh
bolnišnicah v Sloveniji. Glede na potrebe v
državi, ministrstvo, skladno z državno strategijo
za obvladovanje bolezni, po posameznih
bolnišnicah povečuje število postelj za COVID
bolnike. Za to izda tudi poseben sklep, ki smo ga
bolnišnice dolžne spoštovati.
Glede na situacijo, dopustov v naslednjih nekaj
tednih ne bo, oz. bodo možni le ob izrecni
predhodni odobritvi direktorice. Tako bo do
izboljšanja epidemiološke slike v državi.
Omejena bo tudi udeležba na izobraževanjih.
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Bolj kot kdaj koli so in bodo oči javnosti uprte v
naše delo. Verjamem, da bomo zmogli. Čaka nas
nekaj zelo napornih tednov, zato upam, da bomo
strniti vrste in s skupnimi močmi pomagali vsem,
ki bodo zdravstveno pomoč potrebovali.

Spoštovani sodelavci.
Slovensko zdravstvo, posledično tudi naša
bolnišnica, se bo v prihodnjih nekaj tednih soočilo
z izjemno zahtevno situacijo obvladovanja okužb
in hospitalizacij zaradi COVID-19. Hkrati bomo
morali poskrbeti tudi za zdravljenje drugih
bolnikov, ki niso povezani s to boleznijo.
Zato bo potrebna v celotnem zdravstvenem
sistemu, enako pa tudi v naši bolnišnici, velika
prizadevnost vseh. Glede na kadrovske potrebe
bomo iskali tudi pomoč študentov in dijakov, za
pomoč pa smo zaprosili oba Zdravstvena
domova: Brežice in Krško. Prošnja je bila
poslana tudi koncesionarjem. Tako kot do sedaj,
bomo s predstojniki oddelkov, vodji zdravstvene
nege in ostalimi vodji služb dnevno v stiku, saj
bomo morali organizacijo dela prilagajati
potrebam bolnikov. Spremembe bodo lahko tudi
dnevne. Cilj je, da zagotovimo zdravstveno
oskrbo vsem prebivalcem, ki bodo potrebovali
zdravljenje na sekundarnem nivoju.

Vse zaposlene prosim za dosegljivost. Včasih
bomo koga potrebovali nenapovedano, in to
kogarkoli – od vratarjev, vzdrževalcev, kuharic…
do zdravnikov.
Anica Hribar, direktorica

ZAHVALA ZA SODELOVANJE
Spoštovane sodelavke in sodelavci.
Po 17-ih letih dela v Splošni bolnišnice Brežice in
5-ih letih vodenja zdravstvene nege, sem se
odločila za spremembo in nadaljevanja poklicne
poti drugje.
Naj povem, da odločitev ni bila nenadna in ne
lahka. Naša bolnišnica mi je dala veliko
strokovnega znanja, prijetnih trenutkov in tudi
tistih manj prijetnih trenutkov. A vendar je to naša
bolnišnica, ki nam je velikokrat drugi dom,
sodelavci pa kot družina. Čeprav za vse ne
moremo kriviti epidemije, pa je trenutni čas za

vse zaposlene v zdravstvu daleč od čarobnega.
Izzivi, s katerimi se soočamo, niso majhni.
Vzdušja v državi pa ne bomo spremenili, dokler
se ne zavedamo moči posameznika in moči nas
samih. Jaz sem spoznala, da moči za
nadaljevanje na trenutni funkciji nimam. Menim
tudi, da ni nič narobe, če kdaj priznaš, da ne
zmoreš več in prepustiš vodenje boljšemu.
Nekomu, ki ima vizijo in ki bo stremel k temu, da
bo zdravstvena nega v tej bolnišnici bolj
avtonomna in strokovna.
Z današnjim zapisom bi se želela zahvaliti vsem
vam za sodelovanje in za izkazano zaupanje
pred petimi leti, da sem lahko vodila tako
pomembno službo kot je to zdravstvena nega.
Hvaležna sem za vse skupne aktivnosti, s
katerimi ste obogatili svoje delo in so bili na ta
način pacienti deležni bolj kakovostne in varne
obravnave. Iskreno se vam tudi zahvaljujem za
opravljeno skupno delo v preteklosti, za vašo
pozornost, za tehtne misli in dobronamerno
kritiko, kar je pripomoglo k uspešnemu
sodelovanju.
Sanje, vizije in zamisli igrajo pomembno vlogo v
našem življenju, zato vam želim da svojo
pozornost usmerjate naprej, v pacienta in ne v
tisto, kar je ostalo za vami.
Poskrbite, da boste zadovoljni s sabo in da vam
kljub številu predpisov in zakonov, ki nas
usmerjajo, ostanejo prijazne besede ter topel
pogled za pacienta.
Srečno!
Tanja Cerjak, pomočnica direktorice za ZN in
oskrbo

DONACIJA VZGLAVNIKOV IN PIŽAM
Naša uslužbenka, Nataša Šušterič, je bolnišnici
podarila 1.000 EUR. Kot je želela, smo denar
namenili nakupu opreme in pižam. Kupili smo
eno hoduljo, 50 vzglavnikov in 30 pižam.
Vzglavnike smo razdelili po oddelkih: 34
internemu, 10 kirurškemu, 4 ginekološko –
porodnemu in 2 otroškemu oddelku. Pižame so v
uporabi na internem in kirurškem oddelku.

NOVE UNIFORME NA OTROŠKEM
ODDELKU
Da bi se zaposleni čim bolj približali
hospitaliziranim otrokom in otrokom, ki jih
obravnavamo v ambulanti, smo se na otroškem
oddelku podali v projekt nabave otroku prijaznih
uniform. Bolnišnica je našo idejo toplo pozdravila
in podprla, saj gre za pomemben dejavnik pri
zmanjševanju stresa hospitaliziranih kakor tudi
otrok obravnavanih v ambulanti.
Naše uniforme so po novem pisane tunike, ki so
otroku prijazne, z otroškimi motivi, in blažijo
prehod iz domačega v bolnišnično okolje.
Zaposleni med postopki in posegi otroke
zamotimo s slikami na majčkah ter jim na ta način
preusmerjamo pozornost.
Zdravstvena nega otroka ne zajema le osnovnih
načel negovanja in opazovanja, ampak vpliva
tudi na mentalno zdravje. Bistveno vpliva na
prvo, lahko slabo izkušnjo za otroka. Iz tega
naslova boste sedaj vse zaposlene na otroškem
oddelku srečevali v tunikah različnih motivov in
sicer: roza s srčki, temno modre z rumenimi
sovicami ter bele z metulji.
Anita Mujakić, DMS,
otroškega oddelka

strokovna

vodja

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE – NOVA
ZLOŽENKA
Vse zaposlene obveščamo, da je izdelana
posodobljena zloženka Družini prijazno
podjetje, ki je v prilogi tega glasila.
Objavljena je tudi na spletni strani
bolnišnice:
https://www.sbbrezice.si/upload/editor/file/file6f353dba4f08
1eb.pdf
Zloženke bodo v fizični obliki prejele
strokovne vodje in ostale vodje oddelkov, ki
jih bodo razdelile po deloviščih in zaposlene
seznanile z aktualnimi ukrepi.

Nataši se iskreno zahvaljujemo za prejeto
donacijo.
Anica Hribar, direktorica
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NAVODILA IN PRIPOROČILA ZA
CEPLJENJE PROTI COVID-19
1. Vrste cepiv in njihova uporaba
V Sloveniji so trenutno dostopna štiri cepiva proti
covid-19:
- mRNA cepivi: Comirnaty (Pfizer/BioNTech),
Spikevax (Moderna);
- vektorski cepivi: Vaxzevria (AstraZeneca) in
Janssen (Johnson&Johnson)
Cepljenje s cepivom Janssen je začasno
ustavljeno.
Cepivi Comirnaty (Pfizer/BionTech) in Spikevax
(Moderna) sta za osnovno cepljenje registrirani
za osebe, stare 12 let in več, ostali dve cepivi sta
registrirani za uporabo pri odraslih, starih 18 let
in več. Za cepivi Comirnaty in Spikevax je
odobrena uporaba tudi za 3. dodaten odmerek za
imunsko oslabljene osebe stare 12 let in več, pa
tudi za 3. poživitven odmerek za osebe stare 18
let in več.
Zaradi boljše učinkovitosti in manj resnih
zapletov pri mRNA cepivih v primerjavi z
vektorskimi cepivi, je priporočljiva uporaba
mRNA cepiv; vektorska cepiva se lahko
uporabijo le na izrecno željo osebe, ki se cepi (ob
tem je treba osebo opozoriti na možnost
neželenih učinkov) ali v primeru, ko je uporaba
mRNA cepiva kontraindicirana.
Glede na trenutno razpoložljive podatke je,
zaradi možnosti nekoliko večjega tveganja za
miokarditise/perikarditise pri mlajših po cepivu
Spikevax v primerjavi s cepivom Comirnaty, pri
mlajših od 30 let priporočljiva uporaba cepiva
Comirnaty (Pfizer/BioNTech).
2. Osnovno cepljenje
Osnovno cepljenje se le pri cepivu Janssen
(Johnson&Johnson) opravi z enim odmerkom,
pri ostalih cepivih pa z dvema odmerkoma.
Priporočen presledek med odmerkoma je pri
cepivu Comirnaty (Pfizer/BioNTech) tri tedne, pri
cepivu Spikevax (Moderna) štiri tedne, pri cepivu
Vaxzevria (AstraZeneca) pa 4 -12 tednov. Če ni
možno upoštevati priporočenih presledkov in je
presledek daljši, se cepljenje z drugim odmerkom
opravi ob prvi priložnosti.
3. Poživitven
odmerek)

in

dodaten

odmerek

(3.

a. Poživitven odmerek je odmerek, ki ga oseba
prejme po zaključeni osnovni shemi cepljenja za
poživitev in podaljšanje zaščite po osnovnem
cepljenju.
Priporočljiv je za:
- oskrbovance DSO in drugih socialno
varstvenih zavodov (SVZ),
- osebe stare 50 let in več in posebej ranljive
kronične bolnike* ne glede na starost,
- družinske člane imunsko oslabljenih oseb,
- osebe z večjo poklicno izpostavljenostjo,
- osebe, ki so osnovno cepljenje opravile z
vektorskimi cepivi.
S poživitvenim odmerkom je možno cepljenje
tudi za vse ostale osebe stare 18 let in več.
Osebe, ki so dokazano prebolele covid-19 in so
bile polno cepljene, poživitvenega odmerka ne
potrebujejo.
Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem,
ki je bilo opravljeno z mRNA cepivi ali kot
»mešana shema« (Vaxzevria in mRNA cepivo),
in poživitvenim odmerkom je vsaj 6 mesecev.
Glede na trenutno epidemiološko situacijo je
poživitven odmerek za osebe, ki so osnovno
cepljenje opravile z vektorskimi cepivi,
priporočljiv s presledkom vsaj dveh mesecev po
osnovnem cepljenju.
Za poživitven odmerek se praviloma uporabi
mRNA cepivo:
- Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – poln odmerek;
- Spikevax (Moderna) – polovičen odmerek
(0,25 ml, 50 mcg); le za osebe starejše od 30 let.
V primeru, ko je uporaba mRNA cepiva
kontraindicirana, se uporabi vektorsko cepivo.
b. Dodaten odmerek, je odmerek, ki ga oseba
prejme kot dodaten odmerek osnovne sheme
cepljenja in je priporočljiv za težje imunsko
oslabljene osebe (opredeljene v točkah 1, 2, 4, 5
in 7 na seznamu posebej ranljivih kroničnih
bolnikov* oz. v skladu s presojo lečečega
specialista), ker je pri njih odziv na osnovno
cepljenje slabši.
Minimalen presledek med osnovnim cepljenjem
in tretjim odmerkom naj bo v teh primerih 4 tedne.
Za dodaten odmerek se praviloma uporabi
mRNA cepivo:
- Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – poln odmerek;
- Spikevax (Moderna) – poln odmerek (0,5 ml;
100 mcg); le za osebe starejše od 30 let.
V primeru, ko je uporaba mRNA cepiva
kontraindicirana, se uporabi vektorsko cepivo.
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4. Beleženje podatka o odmerku cepiva proti
covid-19
Izbere/vpiše se zaporedno številko odmerka
glede na to kateri odmerek cepiva proti covid-19
po vrsti je oseba prejela, ne glede na lastniško
ime cepiva. Izbira zaporedne številke odmerka
mora vedno temeljiti na predhodni uradni
zdravstveni dokumentaciji (cepilna knjižica,
drugo dokazilo o opravljenem cepljenju,
Povzetek podatkov o pacientu, eRCO).
Ko je oseba cepljena s 3. odmerkom, se v
elektronski sistem pri podatku za odmerek vnese
3.
5. Cepljenje oseb, ki so prebolele COVID-19
Strokovno stališče je, da za zaščito oseb, ki so
v zadnjih 9 mesecih dokazano prebolele
COVID-19 (izvid o pozitivnem PCR testu),
zadostuje en odmerek cepiva proti COVID-19 (če
oseba želi, lahko prejme tudi polno cepljenje v
skladu s SmPC). V takih primerih prebolevnik
velja za zaščitenega takoj po cepljenju. Če je
minilo več kot 9 mesecev od začetka bolezni in
prebolevnik še ni bil cepljen, prejme polno
cepljenje.
Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT
zaenkrat omogoča izdajo ustreznega digitalnega
covid potrdila (DCP) le prebolevnikom, ki so bili z
enim odmerkom cepljeni največ do 180 dni od
pozitivnega PCR testa; če je minilo več kot 180
dni, morajo za pridobitev DCP prejeti dva
odmerka cepiva z dvo-odmerno shemo.
Imunsko oslabljene osebe in varovanci v DSO, ki
so preboleli COVID-19, prejmejo polno cepljenje.
Osebe, ki so dokazano zbolele za COVID-19 po
cepljenju s prvim odmerkom, naj prejmejo
drugi odmerek do 9 mesecev po začetku bolezni.
6. Cepljenje mladostnikov
Cepljenje proti covid-19 je priporočljivo za
mladostnike stare 12 let in več. Lahko se izvaja v
cepilnih centrih na enak način kot cepljenje
odraslih.
Glede privolitve velja enako kot pri drugih
cepljenjih: pri otrocih mlajših od 15 let je za
cepljenje potrebna privolitev staršev, zato je pri
cepljenju potrebno spremstvo staršev/skrbnikov
ali pisna privolitev staršev/skrbnikov. Pri otrocih
starih 15 let in več privolitev staršev ni potrebna.
7. Sočasno cepljenje proti covid-19 in gripi

Cepljenje proti gripi in cepljenje proti covid-19 se
lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli
presledkom.
8. Kontraindikacije za cepljenje proti covid-19
Proti covid-19 se lahko cepijo vsi (za katere je
cepivo registrirano), ki nimajo kontraindikacij za
cepljenje. Kontraindikacije za cepljenje proti
covid-19:
 Preobčutljivost# na predhodni odmerek
enakega cepiva ali znana preobčutljivost# na
sestavino
cepiva.
V
primeru
preobčutljivostne reakcije na prvi odmerek
cepiva je možno za drugi odmerek uporabiti
drugo vrsto cepiva.
 Cepljenje
s
cepivoma
Vaxzevria
(AstraZeneca)
in
Janssen
(Johnson&Johnson) se odsvetuje osebam s
sindromom kapilarnega prepuščanja v
anamnezi.
 Kontraindikacija za prejem drugega odmerka
cepiva Vaxzevria (AstraZeneca) je pojav
tromboze s trombocitopenijo po prvem
odmerku.
 Resen neželen učinek## po predhodnem
odmerku istega cepiva (potrebna je
individualna presoja o nadaljevanju cepljenja
ali cepljenju z drugim cepivom, glede na
možnost vzročne povezanosti neželenega
učinka s cepljenjem in glede na trenutno
epidemiološko situacijo).
O kontraindikacijah za cepljenje pri pacientu
presoja izbrani osebni zdravnik oz lečeči
specialist.
V primeru, ko je uporaba mRNA cepiva
kontraindicirana, se uporabi vektorsko cepivo.
Posebna previdnost je potrebna pri cepivih
(pred uporabo cepiva pretehtati tveganje):
 Vaxzevria – za osebe, ki imajo v
anamnezi trombocitopenično motnjo
(npr. imunska trombocitopenija) ali se je
ta pojavila po cepljenju;
 Janssen – za osebe, ki imajo v anamnezi
imunsko trombocitopenijo ali se je ta
pojavila po cepljenju in za osebe z večjim
tveganjem za vensko trombembolijo.
_________________________________
Preobčutljivost: dokumentirana težja alergična
reakcija (anafilaksija) ali takojšnja alergična
reakcija (ki pomeni vsak znak ali simptom
preobčutljivosti, npr. urtikarija, angioedem,
težave
z
dihanjem
(piskanje,
stridor),
anafilaksija, ki se pojavi v 4 urah po prejemu
cepiva ali sestavine cepiva).
#
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Resen neželen učinek po cepljenju: življenje
ogrožajoče stanje ali bolezen; stanje, ki zahteva
hospitalizacijo ali podaljšanje hospitalizacije;
trajna okvara; prirojena anomalija; drugo resno
(klinično pomembno) stanje in smrt.
##

* Posebej ranljivi kronični bolniki (tik pred
terapijo ali na določeni terapiji):
1. bolniki s presajenimi organi (tudi pred
planirano presaditvijo);
2. bolniki z določenimi rakavimi obolenji:
− bolniki, ki so trenutno na kemoterapiji
− bolniki s pljučnim rakom na radikalni
radioterapiji
− bolniki z rakom krvotvornih organov ne glede
na fazo zdravljenja
− bolniki z rakom na imunoterapiji ali prejemniki
zdravljenj s protitelesi
− bolniki z rakom, ki prejemajo zdravljenje, ki vpliva
na imunski sistem, kot so inhibitorji proteinske
kinaze ali PARP inhibitorji
− bolniki po PKMC v zadnjih 6 mesecih ali če še
prejemajo imunosupresivna zdravila;
3. bolniki s hudimi boleznimi pljuč: npr. cistična
fibroza, težka astma (vsi, ki imajo kljub
maksimalni inhalacijski terapiji in prepoznani
zdravljeni komorbidnosti, še vsaj 2 poslabšanji
na leto in potrebujejo sistemski steroid in/ali
imajo uvedeno biološko terapijo), KOPB (vsi, ki
imajo vsaj 2 poslabšanji letno in potrebujejo
antibiotično terapijo ali sistemski steroid oz. vsaj
enkrat letno hospitalizacijo zaradi poslabšanja),
bolniki s pomanjkanjem alfa1antitripsina, bolniki
z restriktivnimi boleznimi pljuč s VC < 60 %
norme in bolniki z idiopatsko pljučno fibrozo,
4. bolniki z redkimi boleznimi, ki povečujejo
tveganje za okužbo (npr. težke prirojene okvare
imunosti);
5. osebe na imunosupresivnem zdravljenju ali s
stanji, ki povečajo tveganje za okužbo (po
IDSA**);
6. odrasli z Downovim sindromom;
7. odrasli na dializi ali s kronično ledvično
boleznijo 5. stopnje.
8. osebe z več kroničnimi boleznimi, ki so, po
presoji lečečega zdravnika, posebej ranljive.
** - odrasli bolniki s HIV: CD4 < 200 celic mm3,
otroci: < 15 % CD4
- vsakodnevno zdravljenje s kortikosterodi:
prednisolon ≥20 mg/dan (ali > 2mg/kg/dan za
bolnike, ki tehtajo < 10 kg) ali ekvivalent ≥ 14 dni
- bolniki na bioloških zdravilih (npr. zaviralec
TNF-α, rituksimab).

Ključna sporočila
Cepivi Comirnaty (Pfizer) in Spikevax (Moderna)
sta registrirani za cepljenje oseb starih 12 let in
več, vendar se cepivo Spikevax priporoča le za
starejše od 30 let.
Cepivi Vaxzevria (AstraZeneca) in Janssen (J&J)
sta registrirani za cepljenje oseb starih 18 let in
več.
Za poživitven odmerek se uporabi mRNA
cepivo:
Comirnaty (Pfizer) – poln odmerek; le za osebe
stare 18 let in več;
Spikevax – polovičen odmerek (0,25 ml); le za
osebe starejše od 30 let.
Tretji dodaten odmerek je priporočen za
posebej ranljive kronične bolnike stare 12 let in
več.
Za dodaten odmerek se uporabi mRNA cepivo
vsaj 4 tedne po cepljenju z drugim odmerkom.
Comirnaty (Pfizer) – poln odmerek; za osebe
stare 12 let in več;
Spikevax – poln odmerek; le za osebe starejše
od 30 let.
Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem
in poživitvenim odmerkom je za osebe, polno
cepljene z mRNA cepivom ali osebe, cepljene z
»mešano shemo« (Vaxevria + mRNA cepivo),
vsaj 6 mesecev po drugem odmerku.
Osebe, polno cepljene z vektorskim cepivom,
lahko prejmejo poživitven odmerek vsaj 2
meseca po osnovnem cepljenju.
Vir: Priporočila NIJZ, 4. 11. 2021

KAMPANJA CEPLJENJA PROTI GRIPI

Zaščitimo sebe in svoje bolnike pred gripo:
»Zavihajmo rokave! Cepimo se proti gripi!«
Gripa (influenca) je akutna virusna bolezen dihal,
ki se zelo hitro širi. Pojavlja se predvsem v
zimskih mesecih in ogroža vse prebivalstvo, še
posebno starejše ljudi, bolnike s kroničnimi
srčnimi, pljučnimi, presnovnimi in drugimi
boleznimi in majhne otroke. Tako kot v lanski
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sezoni je cepljenje proti gripi tudi letos
brezplačno za vse z urejenim obveznim
zdravstvenim zavarovanjem, cepljenje proti gripi
in cepljenje proti covidu-19 pa se lahko opravi
sočasno ali s kakršnimkoli presledkom.

na neonatalnih oddelkih za intenzivno nego in v
oddelkih pediatrične onkologije, ki so bili
posledica okužbe z gripo, ki jo je prenesel
zdravstveni delavec.
Zaščita pred gripo

Povzročitelji gripe
Poznamo tri različne tipe virusov influence
(družina Orthomyxoviridae): A, B in C. Epidemije
in pandemije povzroča predvsem virus influence
A, virus influence B povzroča običajno omejene
izbruhe npr. v šolah, vrtcih, virus influence C pa
okuži posameznike in ne povzroča epidemij.
Ločitev posameznih tipov virusov influence je
možna z mikrobiološkimi preiskavami. Viruse
influence A razvrstimo po podtipih na podlagi
dveh površinskih antigenov: hemaglutinina (H) in
nevraminidaze (N). Tri vrste hemaglutininov (H1,
H2, H3) in dve vrsti nevraminidaze (N1, N2) so v
virusih influence, ki povzročajo pri ljudeh
sezonsko gripo. Poznani so še drugi
hemaglutinini, ki so v virusih influence, ki pa
povzročajo bolezen pri živalih (pticah, prašičih in
konjih).
Kot zdravstveni delavec ste izpostavljeni
večjemu tveganju kot splošno prebivalstvo
Zdravstveni delavci smo zaradi narave svojega
dela v primerjavi s splošnim odraslim
prebivalstvom izpostavljeni večjemu tveganju za
okužbo z gripo. Ker smo pri svojem delu v
stalnem in bližnjem stiku z ljudmi, nas lahko z
virusom gripe okužijo bolniki ali tudi naši
sodelavci. Raziskave, na katere se sklicuje
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), so
pokazale, da se med izbruhom bolezni v
zdravstvenih ustanovah lahko okuži z virusom
več kot polovica zdravstvenih delavcev, ki skrbi
za bolnike z gripo.
Okužba z gripo je pogosto asimptomatska,
posameznik jo lahko prenese na druge, tudi če
se ne počuti bolnega. Raziskave so pokazale
tudi, da polovica zdravstvenih delavcev, ki je
imela gripo, ni vedela, da je okužena. Ko smo že
okuženi z gripo, jo lahko torej nevede prenesemo
tudi na svoje bolnike. Pri tem so bolj izpostavljeni
bolniki, ki so še posebej dovzetni za zaplete
bolezni.

Vsakoletno cepljenje proti gripi je najboljši način,
da se zaščitimo pred to boleznijo. SZO priporoča,
da se vsako jesen vsi zdravstveni delavci cepimo
proti sezonski gripi. Ob zavedanju, da smo
cepljeni, smo lahko bolj mirni tudi glede
prenašanja okužb na ranljive bolnike, saj je
verjetnost prenosa virusa s cepljenjem
pomembno zmanjšana. Cepljenje proti gripi se
začne proti koncu jeseni in traja, vse dokler ne
prične število obolelih z gripo upadati. Po
cepljenju se zaščita pri mlajših razvije po tednu
dni, pri starejših traja razvoj imunosti 14 ali celo
več dni. Virusi gripe se pogosto in hitro
spreminjajo, zato strokovnjaki vsako leto na novo
izdelajo cepivo proti virusom, za katere so
ocenili, da bodo krožili. Prav zaradi tega moramo
cepljenje proti gripi ponoviti vsako leto.
Poleg cepljenja je za zaščito proti gripi
pomembno vzdrževati dobro telesno kondicijo,
se veliko gibati na svežem zraku in uživati zdravo
hrano z veliko sadja in zelenjave. V mesecih, ko
je okužb dihal veliko, se izogibamo zaprtih
prostorov in si večkrat skrbno umijemo roke, da
ne zanesemo virusa influence in tudi drugih
mikroorganizmov na dihala. Okužbo preprečimo
z dobrimi higienskimi navadami - ne delimo
osebnih predmetov, kot so zobne krtačke, ne
pijemo iz istega kozarca ali steklenice, ne
uporabljamo istega jedilnega pribora ipd.
Primanjkljaj zdravstvenega osebja med sezono
gripe negativno vpliva na oskrbo bolnikov in
povečuje stroške zdravstvenega varstva, zato je
pomembno, da se pred gripo zaščitimo s
cepljenjem in drugimi ukrepi.
Vir: NIJZ, Kampanja cepljenja proti gripi,
oktober 2021

POHVALE IN ZAHVALE
POHVALA OSEBJU KIRURŠKEGA
ODDELKA, FIZIOTERAPIJE IN MENZI
Spoštovani,

Gripa je neugodna zlasti za majhne otroke,
starejše in ljudi z imunosupresivnimi ali drugimi
kroničnimi zdravstvenimi stanji. Pri nekaterih
bolnikih lahko nastanejo zapleti, ki ogrozijo
življenje; opisani so tudi primeri smrti zaradi gripe

Dne 26. 10. 2021 sem imela operacijski poseg v
vaši bolnišnici.
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Želela bi se zahvaliti ortopedu Maticu Županču,
dr. med in njegovi ožji ekipi za prijetno in
strokovno obravnavo že ob prvem obisku ter na
samem posegu.
Hkrati pa posebna zahvala velja tudi vsem
sestram na oddelku. Imate izjemno ekipo, katere
način dela in komunikacija dejansko omogočata,
da pacienti lažje prebrodijo dneve v bolnišnici.
Skozi dan in noč so nas spremljali prijazni obrazi,
pripravljeni pomagati in ustreči potrebam ter
željam pacientom.

ustrašile, da bo pot blatna, vendar na srečo vseh
nas, tudi malega psa, ni bila. Vodila nas je ob
potoku, malo gor, malo dol, tudi jeklenice in
železne stopnice so se našle, in kar hitro smo
prišle do prvega slapa Bojanca. Slap in okolica
so v svoji lepoti jemali dah. Kar pozabile smo, da
smo se do slapa pošteno potrudile. Razgled je bil
res lep. Pot nas je naprej vodila proti slapu Pekel,
ki je skrit v dolini.

Vse storitve, komoditeta, tudi hrana je bila na
visokem nivoju.
Tudi za fizioterapijo sem se odločila v vaši
bolnišnici.
Res velika pohvala Splošni bolnišnici Brežice. Po
mojem mnenju ste lahko za zgled strokovnosti
kot tudi prijaznosti slovenskega zdravstva.
Z lepimi pozdravi.
Teja Stegel

POHVALA USLUŽBENCU
Cenjeni.
Danes sem bila pozvana na pregled dojk k vam.
Ker nisem uspela parkirati, mi je po trikratnem
kroženju okrog bolnišnice to končno uspelo.
Zaradi tega sem malo zamudila... Po zelo
prijaznem sprejemu in strokovni razlagi pregleda,
mi je uslužbenec, ki je opravil slikanje, prav vse
lepo sproti razlagal ter imel krasen in
profesionalen odnos do mene kot pacientke.
Zasluži si, s takim delom namreč, vse pohvale in
stimulacijo.
Lepo prosim, da mu to osebno prenesete...
S spoštovanjem.
Zdenka Simončič

BOHORSKI SLAPOVI
V naravi prvi znaki jeseni. »Fit frajlice« in mali
pes smo si za izlet izbrale Bohorske slapove. Z
avtomobilom smo se odpeljale do Jablance, ki je
bila naše izhodišče za pot do slapov. Glede na
to, da je malo pred izletom padal dež, smo se
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Pot smo nadaljevale po lepi planoti, na kateri je
veter pokazal svojo moč. Kar vesele smo prišle
zopet v dolino, ki nas je vodila do slapa
Ubijavnik. Zopet malo kar strmo v hrib, nato to pa
po gozdni poti proti partizanski bolnišnici in koči
na Bohorju ter malici seveda, ki je kot vedno
vsebovala VSE in nam je na prijetnem
jesenskem soncu prav teknila.
Na poti do avtomobila smo si nabrale gob in
kostanja, s kavico pa zaključile res lep jesenski
izlet.
Se vidimo.
Mija Novak

URNIK POHODOV

Pot naprej je vodila še do Ajdovskih peči. To so
zanimive votline, ki jih je ustvarila voda. Čudovit
kotiček za počitek in malo okrepčila.

V soboto 13. 10. 2021 gremo z vlakom na
izlet na Janče. Vlak krene ob 7.16 uri iz
brežiške železniške postaje. Peljali se bomo
do Litije, nato pa peš dobre 3 ure do Janč.
Pot je lepo speljana in ni preveč višinska,
ampak je bolj daljinska. Hodili bomo po
hribčkih osrednje Slovenije. V dolino se
bomo spustili v Jevnici in tam tudi šli na
vlak. Hoje je za dobrih 5 ur.
Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam«
ter dan preživite v dobri družbi in lepi naravi.

8

SMEH JE POL ZDRAVJA

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK









Vir: Splet
KADROVSKE SPREMEMBE
Sklenitev delovnega razmerja:
- OBLAK Luka (1. 10. 2021),
- BOŽIČ Laura (1. 10. 2021),
- HOČEVAR REPŠE Slavica (2. 10. 2021),
- PODLIPNIK Loti (4. 10. 2021),
- STERGAR Nikita (11. 10. 2021),
- UMIHANIĆ Amina (14. 10. 2021),
- ZORKO Renato (18. 10. 2021),
- HOČEVAR Janez (18. 10. 2021),
- JUG Polonca (19. 10. 2021).
Prenehanje delovnega razmerja:
- KAVČIČ TRŠINAR Živa (31. 10. 2021).
Podaljšanje pogodbe za nedoločen čas:
- ŠTUKELJ Lara, SMS v CIT,
- URBANČ Nina, DMS v CIT,
- RAČIČ Renata, strežnica v tehničnih službah.
Stanje kadra na dan 31. 10. 2021: 378 zaposlenih.
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 9. 2021 je
znašalo 358,31, od tega 348,31 rednega dela, 5
pripravnikov in 5 javnih del.














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, Nacionalni dan
znakovnega jezika,
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! 

***JUBILEJNE NAGRADE***
Za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju je prejela jubilejno nagrado:
ČEŠNOVAR JANJA, DMS
ČESTITAMO!
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